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Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra Erikstad 
skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til forskrift om 
skolekretser.  
 
 

 
Vedlegg: 
13.03.2019 Høringsbrev endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av 

skolekretser 
1406286 

13.03.2019 Udir-2-2012 Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser 1406287 

13.03.2019 Utdrag KOSTRA analyse grunnskole 2018 1406288 

13.03.2019 En vurdering av skolestruktur i Fauske kommune 2019 pr 15.01.2019 1406289 

13.03.2019 SU Hauan skole høring ifm skolestruktur mars 2019 1406290 

13.03.2019 FAU Finneid skole Innspill til høring av skolestruktur 1406291 

13.03.2019 Utdanningsforbundet Fauske høring skolestruktur inkludert kubbuttalelsene 1406292 

13.03.2019 FAU Valnefjord skole Høringsuttalelse 1406293 

13.03.2019 FAU Hauan skole Uttalelse ifm skolestruktur mars 2019 1406294 

13.03.2019 Hovedverneombudets høringsuttalelse til endring av skolestruktur i Fauske 
kommune 

1406295 

13.03.2019 Fagforbundet Fauske Høringsuttalelse av skolestruktur 1406296 

13.03.2019 Sulitjelma barnehage Høring skolestruktur 1406297 

13.03.2019 SU Finneid skole Høring endring av skolestruktur i Fauske kommune og 
innføring av skolekretsgrenser  og elevråd Finneid skole 

1406298 

13.03.2019 DHK Høringsinnspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske 
kommune 

1406299 

13.03.2019 KFUF Høringsuttalelse kommunalt FAU 1406300 

13.03.2019 FAU Vestmyra skole Høringsuttalelse 1406301 

13.03.2019 SU Erikstad skole Høringsuttalelse SU- Endring av skolestruktur 1406302 

13.03.2019 FAU Erikstad skole Høringsuttalelser vedr. endring av skolestruktur og 
innføring av skolekretser i Fauske Kommune 

1406303 

13.03.2019 Fauske ungdomsråd Høring endring av skolestruktur i Fauske kommune og 
innføring av skolekretser 

1406304 

13.03.2019 SU Vestmyra barnehage høringsuttalelse vedrørende skolestruktur i Fauske 
kommune og innføring av skolekretser 

1406305 

13.03.2019 SU Hauan barnehage høring skolestruktur 1406306 

13.03.2019 Klubben fagforbundet Hauan barnehage Høringsuttalelse skolestruktur 1406307 

13.03.2019 SU Valnesfjord skole Høringsuttalelse skolestruktur 1406308 

13.03.2019 SU Erikstad barnehage Høringsuttalelse vedrørende endring av 
skolestruktur i Fauske Kommune og innføring av kretsgrenser 

1406309 



13.03.2019 SU - SMU Vestmyra skole Høringssvar skolestruktur 1406310 

13.03.2019 Forskrift om kretsgrenser - Fauske kommune 1406312 

15.10.2018 Vedlegg 2) Fremskrevet elevtallsutvikling ved sentrumsskolene i Fauske 
kommune ut fra registrerte barnetall Fauske familiesenter 

1393661 

 
Sammendrag: 
 

De siste 18 årene har det vært en nedgang i antall elever i grunnskolen i Fauske fra 1261 elever 
skoleåret 2000/01 til dagens elevtall på 1042 elever skoleåret 2018/19. I den samme perioden 
har det vært gjennomført tre strukturelle endringer for å tilpasse skolestrukturen til nedgang i 
elevtall, nedleggelse av Fauskeeidet og Kosmo skole og flytting av elever i sentrum fra 5.-7.trinn 
til Vestmyra skole. Utredning skolestruktur er i denne omgang knyttet til de 4 sentrumsskolene i 
Fauske.  

 
Utdanningsdirektoratet har i rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 konstatert at avgjørelse knyttet til 
skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefrihet. En beslutning om skolestruktur 
bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. 
Utdanningsdirektoratet fremholder at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og 
nærmiljø, bør skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før vedtak om 
kretsgrenser fattes. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som arbeider ved skolene, leietakere 
og andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg. 
 
Rådmannen har i flere sammenhenger belyst kommunes alvorlige økonomiske situasjon. Det vises her til 
K-sak 57/18, Framtidas Fauske, som beskriver en krevende økonomi og mangel på økonomisk bærekraft 
med dagens drift. Dagens utgiftsnivå, etter de siste års investeringer og økte lånekostnader, er for høyt 
til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Skolens rammetilskudd er i samme periode redusert med ca. 30 
millioner, og det er etter rådmannens oppfatning derfor helt nødvendig med nedtrekk og 
strukturendringer for å harmonere tjenestetilbudet innenfor kommunens økonomiske rammer.  
 
Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere og omorganisere driften av skolene i 
Fauske kommune, uten at det går på bekostning av den faglige kvaliteten. Derimot er 
rådmannen klar på at en ytterligere effektivisering/innskrenking uten en omorganisering vil få følger for 
det faglige innholdet i skolen. Rådmannen ser behovet for å gjøre strukturelle endringer innenfor 
skolesektoren der målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også for kommende generasjoner i 
Fauske. 
 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunnen for skolestruktursaken er knyttet til 3 hovedområder.  
 

1. Elevtallet i kommunen som har gått gradvis nedover, og er redusert fra 1353 skoleåret 
2007/08 til dagens elevtall på 1042 (GSI tall pr 01.10.2018). En reduksjon på i overkant av 300 
elever på ca. 10 år.  

2. Økonomien i Fauske kommune er krevende. Økte renter og avdrag, reduserte inntekter bl.a. 
gjennom kraftinntekter, reduserte rammeoverføringer knyttet til synkende elevtall i 
kommunen og økning i pålagte oppgaver fra staten.  

3. Fagfornyelsen og endringer i kompetansekrav for ansatte i skolen samt større krav til utvikling 
av profesjonelle læringsfellesskap. 

 
I vedtak 57/18, Fremtidas Fauske, ba kommunestyret rådmann utrede og fremlegge forslag til ulike 
produktivitets og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjon gjennom blant 
annet vurdering av struktur og nivå. I vedtaket ble Rådmann også bedt om å komme med anbefaling om 



hvordan kommunens struktur og tjenesteproduksjon bør være for at kommunens skal ha en sunn og 
bærekraftig økonomi i fremtiden.  
  
Prosess 
Det har vært en arbeidsgruppe bestående av: 

· Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 
· Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
· Rådmannen (delegasjon) 
· Rektorer ved sentrumsskolene i Fauske kommune 

 
Arbeidsgruppens oppgave har vært å følge opp vedtaket i K-sak 99/18 knyttet til mulig nedleggelse av 
Hauan og Erikstad skole og opprettelse av skolekretsgrenser, samt å se på hvordan man kan ha en 
bærekraftig skolesektor etter at den totale reduksjon på 15 millioner er effektuert. Hovedtillitsvalgte har 
deltatt i arbeidsgruppen for å sikre del B § 3-1 c) i hovedavtalen.  
KFUF, kommunalt foreldreutvalg i Fauske kommune, har fått informasjon om prosess i møter 28. 
november 2018 og 16. januar 2019.   
Ansatte i skolene har vært informert tjenestevei gjennom egen leder.  
 
Ressursfordeling grunnskole  
Arbeidsgruppen har sett på hvordan man kan ha en bærekraftig skolesektor etter en reduksjon på 15 
millioner med utgangspunkt i vedtatte ressursfordelingsmodell.  
Det er foretatt nedtrekk i ressursene fordelt på 6 skoler eller 4 skoler ut fra enten videreføring av dagens 
struktur, eller en ny struktur der man reduserer med 2 skoler i sentrum.  
 
Dersom dagens struktur videreføres er det foretatt et flatt kutt i ressursene fordelt på de 6 skolene i 
kommunen. For å synlig konsekvensene av nedtrekket på den enkelte skole er fordeling av ressursene til 
skole fremstilt i følgende tabell (SFO ressursen er holdt utenfor tabellene):  
 

Sum årsverk ressurser grunnskole (administrasjon, undervisning, 
assistent, ressurser til annet enn undervisning) 

2018-
19 
GSI tall 

2019-20 
Ny ressurs 

Endring 
årsverk 

Erikstad  10,9 6,9 -4,0 
Vestmyra  95,8 87,4 -8,4 
Hauan  11,1 7,2 -3,9 
Finneid  9,5 7,5 -2,0 
Sulitjelma  13,7 9,8 -3,9 
Valnesfjord  27,3 24,4 -2,9 

 
Selv om det er benyttet flatt kutt så er det lagt en del førende prinsipper til grunn for fordelingen 
mellom skolene. Dette gjelder sikring av ressurser nedfelt i lov og avtaleverk til den enkelte skole basert 
på elevtall, samt ivaretakelse av gjennomsnittlig gruppestørrelse 2. Disse prinsippene er gjort gjeldende 
både for 4 og 6 skoler. For å komme i mål med reduksjon ved opprettholdelse av 6 skoler i kommunen, 
finner rådmannen det nødvendig å gi ressurser til klasser ut fra en fådelt modell, der sammenslåing av 2 
klasser blir færre enn 25 elever. Dette vil i så fall berøre skolene Erikstad, Hauan, Finneid og Sulitjelma.  
 
 
 
 
 
 



 
Dersom dagens struktur endres til 4 skoler vil fordelingen av ressurser bli som følger:  
 

Sum årsverk ressurser grunnskole (administrasjon, 
undervisning, assistent, ressurser til annet enn undervisning) 

2018-
19 
GSI tall 

2019-20 
Ny ressurs 

Reduksjon/ 
økning 
årsverk   

Vestmyra  95,8 94,6 -1,2 
Finneid  9,5 14,0 4,5 
Sulitjelma  13,7 10,7 -3,0 
Valnesfjord  27,3 26,5 -0,8 

 
Som oversikten viser får en videreføring av dagens struktur konsekvenser for alle skolene etter at 
nedtrekket på 15 millioner er fordelt. Alle skolene vil få færre ressurser kommende skoleår enn det de 
har hatt til fordeling inneværende år.  
 
Ved å endre strukturen skånes i større grad ressursene til de skolene som ikke er direkte berørt av en 
strukturendring og Finneid får økning av ressurser som følge av sammenslåing med Hauan.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
Skolene har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse knyttet til nedtrekk på 15 millioner.  
Hovedpoengene i denne analysen fremkommer i matrisen under:  
 

Skole  
Erikstad  · Mulig omkamp dersom struktur beholdes  

· Færre ansatte og økt sårbarhet i ressursene til skolen  
· Svekket fagmiljø  
· Usikkerhet i personalet ved nedtrekk og omorganisering  
· Større elevgrupper ved endring av struktur  

Hauan  · Færre ressurser gir mindre mulighet for å dekke opp fravær  
· Økt sykefravær pga. økt arbeidspress  
· Færre voksne på SFO gir et mindre variert tilbud og er sårbart  
· Kutt i administrasjon gir mindre tid til oppfølging, skoleutvikling, 

arbeidsoppgaver mv 
· Møter med eksterne aktører må legges utenom undervisningstid  

Finneid   · Færre ansatte og økt arbeidsbelastning på de som er igjen  
· Mindre pedagogressurs i klassene og sammenslåtte klasser  
· Ansatte opplever skolen som liten i dag, ved reduksjon i ressurser dersom det 

ikke blir sammenslåing med Hauan, så blir fagmiljøet enda mindre og 
arbeidstakere har signalisert at de vil søke seg bort (og vi mister kvalifisert 
arbeidskraft)  

· Reduksjon i merkantil ressurs går ut over oppgaver som skal løses 
· Reduksjon i rektorressurs går ut over skoleutvikling og kan gi lite stabilitet i 

undervisningen  
· Fådelt ressurs med over 20 elever i gruppen sees på som utfordrende i forhold 

til tilpasset opplæring  

Vestmyra  · Færre ressurser går ut over sårbare barn og helserelatert hjelp i skole 
· Større klasser kan føre til mindre mulighet for tilrettelegging  



· Økt sykefravær som følge av økt arbeidspress  
· Usikkerhet i personalet ved nedtrekk og omorganisering 
· Færre ressurser til valgfag og tilvalgsfag  
· Kutt i administrasjon gir mindre tid til oppfølging, skoleutvikling, 

arbeidsoppgaver mv  

Sulitjelma  · Færre ressurser gir større arbeidsmengde på ansatte. 
· Kutt i administrasjon, gir mindre tid til oppfølging, skoleutvikling, 

arbeidsoppgaver mv 
· Usikkerhet i personalet ved nedtrekk og omorganiseringer  
· Sykemeldinger og vikarstopp 

Valnesfjord  · Færre ressurser kan føre til at vi ikke ivaretar lovpålagte oppgaver, og 
ivaretakelse av helserelaterte oppgaver knyttet til elevene  

· Mindre mulighet til delingstimer gir redusert mulighet til individuell oppfølging 
av elevene  

· Vanskeligere å oppfylle tidlig innsats 
· Økt arbeidsbelastning på de som er igjen  
· Reduksjon i ressurser gir mindre mulighet til oppfølging av elever mht atferd 

og mindre voksentid til sårbare elever 

 
Alle skolene er tydelig i analysen på at reduksjon i ressurser vil gå ut over innholdet i skolen. Dersom 
dagens skolestruktur bevares vises det til store konsekvenser for skolenes mulighet til tilpasset 
opplæring, oppfølging av enkelt elever, helserelaterte oppgaver i skole, mindre tid til ledelse og 
skoleutvikling mv. Dette gjelder også skolene Erikstad og Hauan.   
  
Elevtallsutvikling og demografi  
Fauske kommune har opplevd en gradvis nedgang i antall grunnskoleelever over år. Figur 1, 
«Elevtallsutvikling Fauske kommune» fra år 2000 og frem til i dag viser denne utviklingen. 
 

 
Figur 1 Elevtallsutvikling Fauske kommune fra år 2000 og frem til i dag, Kilde GSI 

 
Ser vi på fremskrevet prognose for elevtallsutviklingen i kommunen fra statistisk 
sentralbyrå, SSB (Prognose elevtallsutvikling Fauske kommune), så viser prognosen en 



ytterligere nedgang de kommende årene før elevtallet stabiliser seg på rundt 970 elever. 
Dette vil i så fall føre til en ytterligere reduksjon i rammetilskuddet til skole på ca 7 
millioner.  
 

 
Figur 2Prognose elevtallsutvikling Fauske kommune Kilde SSB 

 
Elevtallsutviklingen i Fauske sentrum for 1.-4.trinn de kommende årene ligger vedlagt saken. 
Oversikten viser noe kullvariasjon fra år til år, på samme tid som årskullene stabiliserer seg 
rundt 80 elever i sentrum.  
 
En opprettholdelse av dagens struktur vil kreve videreføring av 19 (18) klasser pr år på 1.-4.trinn 
fordelt på de 4 sentrumsskolene, der Vestmyra har 2 paralleller på de fleste årstrinn.  

 
 
Ved sammenslåing av Erikstad og Vestmyra skole og Hauan og Finneid skole kan antallet klasser 
reduseres til 13 pr år.  

 
 
Det er lagt til grunn gruppestørrelser opp mot 28 elever, som var opprinnelig delingstall for 1.-
4.klasse. Ut fra kjente barnetall pr i dag, vil klassestørrelsen variere fra 15 elever pr klasse opp 
til 28 elever pr klasse, men med et gjennomsnitt på 23 elever på Vestmyra og 19 elever på 
Finneid (på 1.-4.trinn).  

  
  
Kompetansekrav i skolen 
Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen, kompetansekrav for å bli tilsatt i 
undervisningsstilling, samt kompetansekrav for å undervise i fag. Nye kompetansekrav gjelder for fast 



ansatte lærere som er utdannet etter 1. januar 2014. Ansatte utdannet før 1. januar 2014, som ble 
tilsatt etter dagjeldende tilsettingskrav, har dispensasjon frem til 1. august 2025 for å kvalifisere seg 
etter det nye lovverket.  
Det stilles krav til skoleeier om å sikre formkravene, både i forhold til tilsetting og disponering av 
lærerpersonell til undervisning. Den enkelte skole rapporterer årlig gjennom GSI, grunnskolenes 
informasjonssystem, på hvilke lærere som oppfyller kompetansekravene, og hvor mange som ikke gjør 
det. Det vises til K-sak 99/18 for ytterligere informasjon om kompetansekravene i skole.  
 
Fauske kommune har en større andel undervisningspersonell uten godkjent utdanning enn 
sammenlignbare kommuner i kostra-gruppe 12 og landet for øvrig. Det er spesielt andelen ansatte på 1.-
4. trinn som utmerker seg i negativ retning, selv om kommunen også har en høyere andel på 5.-10. 
trinn.  
 

Skoleåret 2018/19 Fauske Kostra-gruppe 12 Landet  
Andel uten godkjent utdannelse 1-4. trinn 19,2 % 8,0 % 5,2 % 
Andel uten godkjent utdannelse 5-7. trinn 10,1 % 5,5 % 4,7 % 
Andel uten godkjent utdannelse 8-10. trinn 7,0 % 5,0 % 3,6 % 

 
 
Profesjonelle læringsfelleskap  
Høsten 2020 innføres nye fagplaner for grunnskoleopplæringen i Norge. Læreplanverket består av 
overordnet del, fag- og timefordeling, og læreplan for fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal 
styre innholdet i opplæringen.   
 

 
 
Overordnet del av fagfornyelsen er allerede vedtatt, hvor det er presisert og vedtatt at skolen skal bestå 
av et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og 
vurderer og videreutvikler sin praksis. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et 
felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må sammen sørge for at skolens praksis er i 
samsvar med hele læreplanverket.  
 
Fagfornyelsen legger opp til at lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk 
dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer 
planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis. 
Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. 
Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, 
erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Det kreves 
velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler som 



fremmer en delings- og læringskultur. 
 
Kommunestyrets vedtak på nedtrekk på 15 millioner i skoleenheten får betydning for antall ansatte på 
alle skolene. Jo mindre kollegiet ved en skole blir jo mer vil skolen utfordres på utviklingen av et 
profesjonelt læringsfellesskap. Færre voksne som ser de samme barna, gir færre muligheter for 
observasjoner og refleksjoner rundt utviklingen av det pedagogiske innholdet. Muligheten for å sette inn 
hjelp og støtte i en klasse/gruppe reduseres, dersom ressurser benyttes til opprettholdelse av klasser.  
Fordeling av ressurser viser at endring av struktur gir et større faglig kollegium på de gjenværende 
skolene enn ved opprettholdelse av nåværende struktur, og det blir større rom for ressurser til tidlig 
innsats og styrking i fagene, som kommer alle elever til gode.  
 
Kretsgrenser 
I Fauske kommune har vi ikke definerte skolekretser. Tolkingsuttalelse fra utdanningsdirektoratet datert 
12.12.2014 viser til at kommunen kan avgjøre hva som er en elevs nærskole i en forskrift om 
skolekretsgrenser.  
 
Opplæringsloven § 8-1 første ledd, første og annet punktum lyder slik:  
 
§ 8-1. Skolen  
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som 
dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole de i ulike områda i kommunen soknar til. 
 
Innføring av skolekretsgrenser i Fauske kommune angir hvilke områder i kommunen som sokner til de 
ulike skolene. Det kan ikke legges vekt på hensyn som vil være i strid med nærskoleprinsippet eller 
opplæringslovens formål, for eksempel «lik belastning» på kommunens skoler, opprettholdelse av skoler 
med svakt elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling av 
spesialundervisningselever osv. Kommunale forskrifter må således holde seg innenfor rammene som 
loven stiller opp. En forskrift vil være klarest der den legger vekt på objektive forhold som geografi og 
topografi.  Det er utarbeidet forslag til forskrift om skolekretser i Fauske som ligger vedlagt saken. Når 
det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i objektive kriterier som den adressen eleven står 
oppført med i Folkeregisteret. Kretsgrenser har til hensikt å bidra til forutsigbare oppvekst- og 
læringsmiljøer. Dette igjen vil medvirke til å skape forutsigbarhet, trygghet og gode nettverk for både 
elever og lærere. I forskriften er det også åpnet for å legge vekt på subjektive forhold, der spørsmål om 
nærskoleprinsippet da må avgjøres i den konkrete sak.  
 
Kretsgrensene i Fauske følger naturlig skillelinjene for grunnkretsene i kommunen med noen få unntak. 
Hvordan deling av grunnkretsene er tenkt fremkommer i forslaget til forskrift.  
  
Økonomi 
Kommunens skolestruktur og gruppestørrelser har betydning for kommunens utgiftsnivå. Kostra-analyse 
Håvard Moe 2018 tilsier at få elever pr skole vil gjøre det vanskelig å få et rasjonelt elevtall pr 
årstrinn/gruppe, og kostra analyser viser at små skoler er dyrere å drifte pr elev enn store skoler.  
 
Kostra-analysen gjennomført i 2018 av Fauske kommune viser at utgiftene til skole, og da spesielt antall 
årsverk, er høyere enn for sammenlignbare kommuner. En gjennomgang av hvor kostnaddriverne er 
viser at Fauske kommune bruker flere ordinære undervisningstimer pr elev, og også flere assistenttimer 
pr elev enn sammenlignbare kommuner. Antall årstimer henger tett sammen med antallet klasser i 
kommunen og antall elever i klassen.  
 

 Ordinære årstimer pr. elev, totalt 
2018-19 

Ordinære årstimer pr. elev, 1-4 trinn 
2018-19 



Hele 
landet 

46,4 46,8 

Nordland 54,8 54,7 
Fauske 65,9 76,6 

 
 

Navn Assistenttimer pr. elev, totalt 
2018-19 

Hele landet 26,1 
Nordland 34,4 
Fauske 34,7 

 
 
Oversikten viser at årstimer som benyttes på 1.-4. trinn ligger rundt 30 timer mer pr elev enn 
landssnittet, og i overkant av 20 timer mer enn snittet i Nordland skoleåret 2018-2019.  
 

 
 
 
Tabellen er et eksempel på hva som skjer med antall årstimer pr elever ved endring av antall elever i 
klassen. Klassestørrelser på mellom 10 og 15 elever gir et kraftig utslag på antallet årstimer pr elev. Der 
klassestørrelsen overstiger 15 elever flater kurven mer ut.  
 
Elevtallet i kommunen har direkte innvirkning på kommunens økonomiske rammer. Jo færre barn, jo 
lavere rammeoverføringer, og færre elever å fordele kostnadene på. Fauske kommune har ikke redusert 
utgiftene til skole i takt med elevnedgangen. Dette er synliggjort i Kostra-rapporten for 2018. Elevtallet 
forventes ytterligere redusert i årene fremover, hvilket indikerer ytterligere nedgang i 
rammeoverføringene.  
  
Økonomiske synergier 
Vedtaket knyttet til innsparing på 15 millioner er koblet til drift av skole. En endring i skolestruktur kan 
og vil gi flere økonomiske synergier som er av betydning for kommunens totale økonomiske 
handlingsrom. Dersom Erikstad skole og Hauan skole flyttes til hhv Vestmyra og Finneid gir det ledige 
lokaler som kan være hensiktsmessig å bruke til annet kommunalt tjenestetilbud.  
 



Barnehage:  
Det foreligger pr i dag vedtak om utbygging av Vestmyra rød barnehage (estimert til 15 millioner) for å 
ivareta behovet for fremtidige barnehageplasser i kommunen, på samme tid som man har erkjent at 
dagens drift av barnehage i Vestmyra hvit ikke er hensiktsmessig, spesielt med tanke på funksjonalitet 
og miljø.  
Frigitte lokaler på Erikstad gir rom for utbygging av barnehage i en større del av bygget, noe som også vil 
være hensiktsmessig med tanke på den allerede pågående ombyggingen til barnehage i deler av bygget. 
Ombyggingskostnader til barnehage av eksisterende bygningsmasse er erfaringsmessig lavere pr m2 enn 
nybyggskostnader og det forventes behov for lavere investeringskostnader enn de vedtatte 15 millioner 
hvis en slik løsningen velges. Med tanke på kommunens økonomi pr i dag bør alle muligheter for mer 
kostnadseffektive løsninger vurderes i både vedtatte endringer og nye forslag.  
 
Voksenopplæringen:  
Det foreligger pr i dag vedtak knyttet til utredning ombygging av Vestmyra hvit til voksenopplæring når 
dette bygget frigis fra barnehagedrift. Vedtaket er estimert til 11 millioner. Som beskrevet i saken er 
Vestmyra hvit vurdert som uhensiktsmessig for barnehagedrift og det må påregnes en total-renovering 
og ombygging av bygget dersom det skal tas i bruk til ordinær skoledrift.  
 
Ved frigjøring av skolelokaler i Hauan vil voksenopplæringen kunne flytte direkte fra leide lokaler på 
Søbbesva til et tilpasset skolebygg i Hauan, uten at det kreves store ombyggingskostnader av lokalene. 
Det vil kun være snakk om mindre justeringer knyttet til voksne brukere av bygget. Voksenopplæringen 
har i dag elevgrunnlag til 4 grupper, en grunnskoleklasse, en ALFA gruppe og 2 nivådelte klasser. Hauan 
skole har 5 klasserom, med flere tilhørende grupperom. Skolen egner seg derfor godt til det behov 
voksenopplæringen har ut fra dagens dimensjonering.  
 
Flytting av voksenopplæringen til Hauan gir økonomiske synergier først og fremst knyttet til innsparing 
av ekstern husleie og driftskostnader knyttet til leien. De årlige innsparingene beløper seg til ca. 1 
million i året, i tillegg kommer frigjøring av investeringsmidler, som følge av at man ikke trenger å bygge 
om Vestmyra hvit.  
 
En slik løsning vil medføre at kommunen i utgangspunktet ikke lengre har bruk for bygningsmassen til 
Vestmyra hvit. Bygget kan vurderes knyttet til alternativ arena for grunnskoletilbud (j.fr. 
kommunestyrevedtak 116/18) , eller avhendes når barnehage flytter ut av lokalene. Estimerte 
salgsinntekter er tidligere beregnet til i overkant av 4 millioner for bygget. 
 
En reduksjon i antallet grunnskoler i kommunen vil også føre til færre administrative årsverk knyttet til 
skole. Årsverk som igjen kan benyttes i direkte elevrettet arbeid og bidra til å opprettholde noe av 
voksentettheten i skolene.  
Kostnader til drift av skolelokaler vil også reduseres når antall m2 som benyttes til grunnskoletilbud 
innskrenkes.  
 
Fauske kommune har de senere år økt antallet kvadrat med eid areal, stikk i strid med tidligere 
målsetning om å redusere arealet for å få ned FDVU kostnader knyttet til bygg. Dersom man 
gjennomfører strukturendring i skole, så vil man kunne redusere eid areal totalt sett i kommunen ved å 
ikke gjennomføre utbygging av Vestmyra rød og avhending av Vestmyra hvit barnehage, samt at man får 
reduserte utgifter til leie ved å flytte voksenopplæringen til Hauan. Samlet sett vil dette årlig beløpe seg 
til flere millioner kroner både i forhold til drift og reduserte investeringer. Størrelsen av effekten vil være 
avhengig av fremtidige politiske vedtak.  
  
Høringsuttalelser  
Høring knyttet til skolestruktur og innføring av kretsgrenser har vært sendt til FAU, KFAUF, SU ved den 
enkelte skole og barnehage, elevrådet ved skolene, ungdomsrådet, ansatte, organisasjonene, 



vernetjenesten og eier av Hauan grendehus. Andre som har ønsket å uttale seg har også vært 
velkommen å gi innspill. Høringen ble lagt ut 16.januar 2019 med høringsfrist 12.mars 1019.  
 
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn 23 høringsinnspill. Høringsinnspillene følger saken, på 
samme tid er innspillene oppsummert i matrisen under:  
 

Høringsinnspill fra Hovedpunkter i innspillene 
Fauske ungdomsråd  · Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum  

 
Sulitjelma barnehage  · Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum  

· Ingen formening om skolekretser i Fauske sentrum  

FAU Vestmyra skole · Ønsker endring i skolestruktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av skolekretser, med noen forutsetninger  

FAU Valnesfjord 
skole  

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum  
· Støtter innføring av kretsgrenser  

FAU Erikstad skole  · Ønsker opprettholdelse av dagens struktur  
· Støtter innføring av kretsgrenser, med noen forutsetninger  

SU Vestmyra skole  · Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum  
· Støtter innføring av kretsgrenser  

SU Hauan skole  · Ønsker opprettholdelse av dagens struktur  
· Støtter innføring av kretsgrenser 

SU Finneid skole  · Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av kretsgrenser 

SU Hauan barnehage  · Ønsker opprettholdelse av dagens struktur  
· Støtter innføring av kretsgrenser  

SU Vestmyra 
barnehage 

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av kretsgrenser  

KFUF (Kommunalt 
foreldreutvalg Fauske)  

· Har overlatt til den enkeltes skole FAU å kommentere struktur  
· Støtter innføring av kretsgrenser  

Dan Håkon 
Kjerpeseth 

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Belyser manglende busslommer for påstigning for barn på vei til skolen 

fra nedre Hauan til Finneid  

Utdanningsforbundet 
Fauske  

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum  
· Støtter innføring av kretsgrenser  

Klubben Finneid 
skole  

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 



· Støtter innføring av kretsgrenser   

Klubben ved Erikstad 
skole 

· Ønsker opprettholdelse av dagens struktur  
· Støtter innføring av kretsgrenser  

Klubben ved Hauan 
barnehage/skole 

· Ønsker opprettholdelse av dagens struktur  
· Støtter innføring av kretsgrenser med noen merknader  

Klubben Sulitjelma 
skole/SFO 

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av kretsgrenser, på samme tid ønskes det at eventuelle 

fremtidige elever bosatt på Sjønstå har Sulitjelma som nær skole og ikke 
Finneid 

Klubben Valnesfjord 
skole/SFO 

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av kretsgrenser   

Klubben Vestmyra 
skole 

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av kretsgrenser   

Fagforbundet Fauske  · Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum 
· Støtter innføring av kretsgrenser  

Klubben 
fagforbundet Hauan 
skole og barnehage 

· Ønsker opprettholdelse av dagens struktur  

 
Elevrådet ved Hauan 
skole og Finneid 
skole  

· Har gitt tilbakemeldinger på positive og negative konsekvenser ved 2 
eller 4 skoler  

Hovedverneombud 
Fauske kommune 

· Ønsker endring av struktur til 2 skoler i sentrum   

 
Høringsinnspillene viser at ansatte og foreldre knyttet til Erikstad skole og Hauan skole/barnehage 
ønsker videreføring av dagens struktur. Alle øvrige høringsuttalelser støtter omlegging av struktur til 2 
skoler i sentrum.  
De av høringsinnspillene som har kommentert innføring av kretsgrenser er alle positive.  
 
 
Skolevei og trafikksikkerhet 
Det vises til K-sak 119/18 og vedtatte trafikksikkerhetsplan for 2019-2023 i Fauske kommune.  
Det er etablert 3 lysregulerte gangfelt, 2 langs RV80 og 1 på E6. Dette for å skape trygg skolevei for 
elevene som må krysse disse veiene for å komme til skolen. Lysregulert kryssing på E6 ble etablert i 
påvente av eventuelt kulverten. Trafikksikkerhetsarbeidet har vært preget av et godt planarbeid med 
tverrfaglig samarbeid mellom etatene i kommunen som har ført til en helhetlig tenkning rundt skoleveg, 
men også i forhold til at Fauske kommune har tatt mål av seg for å være en «folkehelsekommune». 
 
Det vises også til nasjonal transportplan 2018-2029 der regjeringen ønsker at elever skal gå eller sykle til 
skolen. Alle prioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplan har til hensikt og ytterligere legge til rette for trygge 
skoleveier for alle elever i Fauske kommune.  
 
Ved endring av skolestruktur vil enkelte elever som tidligere har gått på Erikstad og Hauan skole, få noe 



lengre skolevei, andre igjen kan oppleve kortere gåavstand til skolen. Retten til skoleskyss er fortsatt 2 
km for elever på 1. trinn og 4 km for elever fra 2. trinn og oppover. Denne retten er uavhengig av hvilken 
struktur som velges.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Faglige vurderinger  
Rådmann vurderer flatt kutt i skolene som uheldig. Det vil kunne gi de ønskede innsparingene 
økonomisk sett, på samme tid så er det faglige aspektet skadelidende ved et slikt kutt. Mindre 
kollegium, færre ansatte som ser de samme barna fordelt på flere enheter og klasser, vil føre til 
utfordringer i å kanalisere ressursene der det er mest hensiktsmessig og nødvendig.  
 
Kommunen som skoleeier vil utfordres i å oppfylle nye krav knyttet til utvikling av profesjonelle 
læringsfellesskap og målsetting om tidlig innsats.  Skoleeier vil utfordres i å oppfylle kompetansekravene 
som er gjeldende for skole. På en skole med få ansatte må flere av disse ha formell kompetanse i flere 
fag, for at skolen skal oppfylle kravene til lovverket. Det betyr igjen at jo færre klasser en kommune har, 
jo enklere er det for skoleeier å disponere ressursene slik at kompetansekravene oppfylles.  
 
En videreføring av dagens struktur fører til opprettholdelse av samme antall klasser med få barn i 
enkelte klasser på 1.-4. trinn, noe som ikke gir mulighet til å hente ut en effekt av klassereduksjoner. 
Modell for endring av struktur viser en mulig nedgang på inntil 6 klasser på 1.-4. trinn i sentrum. Det gir 
skoleeier mulighet for å komme i mål med reduksjon på 15 millioner uten at voksentettheten i 
kommunens resterende klasser endres i for stor grad.  
 
For å komme i mål med enhetens totale reduksjon på 15 millioner ved opprettholdelse av 6 skoler i 
kommunen, har man vært nødt til å tildele ressurser ut fra en fådelt modell.  Dette gjennomføres ved 
sammenslåing av klasser når elevtallet kommer under 25 elever. På samme tid blir det færre voksne 
tilgjengelig i den enkelte klasse, noe som gjør at lærerne i større grad er alene med sin klasse/gruppe.  
Voksentettheten i alle klasser i kommunen vil bli betydelig redusert gjennom et flatt kutt. 
 
Reduksjon i rammene til skole på 15 millioner får store konsekvenser også for skolene som ikke ligger i 
sentrum. Videre drift av grendeskolene Hauan og Erikstad får direkte konsekvenser for ressurstilgangen 
på de øvrige skolene i kommunen. Dersom drift av 6 skoler videreføres får Valnesfjord skole reduserte 
rammer på 2,9 årsverk til skoledrift, kontra 0,8 ved strukturendring. Vestmyra vil også få reduserte 
rammer på 8,4 årsverk ved opprettholdelse av struktur, kontra en reduksjon på 1,3 årsverk ved endring 
av struktur.  Endring av struktur gir innsparing i administrative ressurser, færre skoler krever færre 
rektorer, merkantil støtte og ledelse til drift av SFO.  
 
En bekymring som er meldt tilbake i utredningen er klassestørrelsen på 1.-4. trinn ved endring av 
struktur. Dagens barnetall gir klassestørrelser fra 15 elever i de minste klassene opp til 28 elever i de 
største klassene ved strukturendring. Det vil være noe kullvariasjoner, på samme tid ser man at det 
jevnt over vil være klassestørrelse på 23-25 elever på Vestmyra og 19-26 på Finneid. Sammenligner vi 
med landet for øvrig og kostragruppe 12 er ikke dette store klasser på 1.-4.trinn.  
 
En endring av struktur vil gi bedre mulighet for samhandling med øvrige tjenester i kommunen. Det 
samarbeides godt allerede i dag, på samme tid så ønskes det blant annet at PPT skal være mer tilstede i 
klasserommene og i veiledning både på individ, gruppe og systemnivå. Dagens organisering utfordrer 
støttetjenestene i å bistå i større grad på disse områdene, da tiden fordeles på flere enheter. 
Rådmannen ser klare muligheter og fordeler som kan åpne seg ved at støttetjenestene får færre 
enheter å forholde seg til.  
 



Kravene og forventningene til rektor har økt i takt med dokumentasjonskravene og reformprosessene i 
skole. Rektor har det overordnede ansvaret for sin skole, på samme tid kan ikke skoleeier fraskrive seg 
sitt ansvar både formelt og reelt, for å sørge for at skolen alltid har tilstrekkelig god ledelse. Et flatt kutt 
for å komme i mål med et nedtrekk på 15 millioner gir også kutt i ledelsesressursen ved skolene. 
Rådmann finner dette uheldig, spesielt med tanke på de krav og forventninger som ligger til 
rektorrollen. Fauske kommune som skoleeier ønsker sterke lederteam i skolene i Fauske, som er med å 
utvikle innholdet i Fauskeskolen. Kutt i ledelsesressursen vil gå på bekostning av skoleutvikling, 
oppfølging av ansatte og samarbeid med hjemmene.   
 
En videreføring av dagens struktur vil over tid føre til utarming av fagmiljøene på den enkelte skole, noe 
som igjen kan påvirke ansattes trivsel. Ansatte vil oppleve økt arbeidsmengde og i risikoanalysen 
fremkommer det også bekymring for ikke å få sett elevene og satt inn de riktige tiltakene som følge av 
færre ressurser.  
 
Økonomiske synergier   
De økonomiske synergiene av en strukturendring må ikke undervurderes. Endring av skolestruktur åpner 
for flere mulige innsparinger både på kort og lang sikt for andre avdelinger og enheter i kommunen. Den 
største effekten som kan hentes ut umiddelbart er innsparing knyttet til ekstern husleie og drift av 
lokaler til voksenopplæringen på 1 million årlig. Andre mer langsiktige synergier er blant annet knyttet til 
innsparing av deler av investeringsutgifter ved utbygging av Vestmyra rød barnehage, samt inntekter 
ved salg av Vestmyra hvit og reduserte investeringsutgifter knyttet til ombygging av Vestmyra hvit.   
 
Kartlegging og risikovurdering  
Som nevnt i saksutredningen gis det tilbakemelding på svært uheldige konsekvenser i skolene ved 
gjennomføring av flatt kutt som følge av videreføring av dagens struktur. Det vil gå ut over kvaliteten på 
opplæringen ved den enkelte skole. Færre ressurser og opprettholdelse av dagens antall klasser fører til 
mindre muligheter til styrking i timene, og lærerne vil i større grad enn tidligere oppleve å være alene 
med sin gruppe/klasse. Reduksjoner i ledelsesressursen vil få konsekvenser for administrative 
arbeidsoppgaver, oppfølging av ansatte og mulighet til å drive skoleutvikling.  
 
Kretsgrenser 
Innføring av kretsgrenser i Fauske kommune gir en mer forutsigbar fordeling av elevene mellom skolene 
i sentrum. Skolekretsene er foreslått opprettet innenfor de områder der elevene opprinnelig har tilhørt 
de ulike skolene. Tildeling av skoleplass ut fra kretsgrenser vil gjelde alle nye tildelinger om skoleplass i 
kommunen gjeldende fra skoleåret 2019-2020.  
Høringsuttalelser som er kommet inn støtter innføring og kretsgrenser og rådmann mener dette vil være 
et riktig grep for å sikre forutsigbarhet i årene fremover.  
 
Skolevei og trafikksikkerhet 
Rådmannen mener at de tiltak som er knyttet til skolevei og trafikksikkerhet ivaretar trafikksikkerheten 
til elevene. På samme tid må videreutvikling av gang- og sykkelveier være områder som har prioritet, da 
fortrinnsvis å vurdere muligheten for å anlegge fortau eller gang-sykkelveier der fartsgrensen overstiger 
30 km/t j.fr. trafikksikkerhetsplan.  
 
Det er kommet inn høringsinnspill knyttet til manglende busslomme i nedre Hauan for 1. klasse elever 
som kommer inn under skyssgrensen på 2 km. Det går pr i dag ikke ordinær skolebuss fra Hauan til 
Finneid. Rett til gratis skoleskyss for elever på 1.trinn bosatt utenfor 2 km grensen vil i første omgang 
kunne løses gjennom taxiordning der det ikke finnes ordinært rutetilbud. Dersom behovet blir stort, bør 
det jobbes frem et ordinært rutetilbud mellom nedre Hauan og Finneid skole. 
 
Vurdering høringsinnspill  
Det store flertallet av høringsinnspill som er innkommet støtter en strukturendring. Det samme gjelder 



høringene som er kommet fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet Fauske. Det fremholdes i flere av 
uttalelsene en anmodning om at saken må finne sitt vedtak i mars og ikke utsettes. Uttalelsene som 
støtter strukturendring begrunner dette med at utarming av ressurser i alle klasser ikke er veien å gå, for 
å løse kommunens økonomiske utfordringer. Det må gjøres strukturelle grep som er bærekraftig også 
for fremtidig skoledrift. Høringsuttalelsene fra Valnesfjord, Vestmyra og Sulitjelma viser hvilke 
konsekvenser en videreføring av dagens struktur får for ressurstilgangen på egne skoler, og de er 
oppriktig bekymret for hva dette vil føre til for dem.  
 
Barns beste 
Argumenter som barns beste er brukt, og i denne sammenhengen må det ikke kun tenkes barn 
hjemmehørende på Erikstad og i Hauan, men alle barn i Fauskeskolen. Reduserte ressurser vil gå ut over 
tjenestetilbudet som gis til alle elevene, når kutt gjøres i alle skolene. Det gis et sterkt uttrykk for en 
bekymring der ressursene i skolene må reduseres ytterligere som følge av bevaring av grendeskolene. 
Muligheten for å se det enkelte barn på alle skolene reduseres ved at ressursene forsvinner. En endring 
av struktur til to skoler i sentrum vil gi en styrket faglig kompetanse på skolene og derav en bedre 
skolehverdag for barna.  
 
Ungdomsrådet har i sin uttalelse vist til egne erfaringer fra skolehverdagen, og drar frem at større 
klasser har vært en styrke for klassemiljøet, sosialisering og et bedre psykososialt miljø. Elevene 
opplever å ha flere venner å velge mellom, og det er enklere å finne noen som har samme interesser når 
mangfoldet av elever blir bredere. De viser også til ulikheter i faglig tilnærming ved skolene i sentrum. 
Færre klasser gir mulighet for flere pedagoger og større tetthet av assistenter/fagarbeidere for 
oppfølging av § 1-4 i opplæringsloven.  
 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet Fauske støtter behovet for å gjøre strukturelle endringer der 
målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også for kommende generasjoner i Fauske. Ressursene til 
skole må fordeles og kanaliseres til de som har størst behov for dette, og det gjøres ikke ved 
opprettholdelse av 6 skoler i kommunen. Skolene må ha en strategisk ressursbruk og sørge for at tid, 
penger og menneskelige ressurser gjenspeiler prioriterte mål. Betydningen av profesjonelle 
læringsfellesskap for å utvikle skoleorganisasjon og fremme økt måloppnåelse dras også frem av 
organisasjonene.  
 
De høringsinnspill som ønsker en videreføring av dagens struktur kommer fra Hauan skole og barnehage 
og Erikstad skole. Videreføring av dagens struktur begrunnes i nærmiljøprinsippet, samt trygge, 
oversiktlige oppvekstsvilkår for elevene ved skolene. Begge skolene har attraktiv uteområder, med gode 
muligheter for uteskole, og bruk av nærmiljøet i undervisning. Selv om skolene får reduserte rammer gis 
det tilbakemelding på at det vil være mulig å gi et godt skoletilbud. Barns beste er også brukt for å 
argumentere for videreføring av skoletilbudet ved Erikstad og Hauan.  
 
Vurdering høringsinnspill skolekretser 
Høringsinnspillene som er knyttet til innføring av skolekretser er alle udelt positive. I enkelte av 
uttalelsene blir det stilt spørsmål ved om kretsgrenser kan endres og tilpasses en eventuell 
befolkningsvekst i sentrumsområdene.  
 
Oppsummering 
Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, 
det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelsen knyttet 
til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten, og avgjørelsen må bygge på 
kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.  
 
Fauske kommune bruker flere årstimer enn sammenlignbare kommuner til både lærerårsverk og 
assistentårsverk i skolen, noe som henger tett sammen med få elever i enkelte klasser på 1.-4.trinn. Ut 



fra kommunens økonomiske situasjon, og sett i sammenheng med lavere elevtall over år, så er det 
nødvendig med reduksjon i rammen for drift av skole. Det er allerede vedtatt reduksjon på 15 millioner. 
Selv om kuttet er mulig å ta innenfor eksisterende struktur, så må det ikke være tvil om at kutt i denne 
størrelsesorden går ut over innholdet og den faglige kvaliteten i skole. Flere klasser gir færre lærere og 
assistenttimer i den enkelte klasse. Muligheten for tidlig innsats og styrking av antallet pedagoger går på 
bekostning av opprettholdelse av klasser og struktur. Selv om rammene til skole reduseres med 15 
millioner, brukes det fortsatt mer ressurser til skole enn landssnittet for øvrig.  
 
Kommunens økonomi kommer til å være utfordrende også i kommende år, og det forventes at skolene 
vil rammes av ytterligere kutt i årene som kommer, både som følge av ytterligere nedgang i elevtallet, 
men også for å få økt kontroll over Fauske kommunes økonomi.  
 
Dersom man ikke tar de grep som er nødvendig i dag, for å endre strukturen i Fauskeskolen, så vil man 
måtte gjennomføre prosessen på nytt om få år, for å tilpasse skoledriften til en ytterligere nedgang i 
rammen. Slitasjen i organisasjon knyttet til strukturutredninger må ikke undervurderes. Det kreves tid, 
energi, og arbeidstimer fra alle nivå i organisasjon for å sikre gode prosesser. Ansatte opplever 
utmattelse og usikkerhet for hvordan fremtiden skal organiseres, og dette går på bekostning av det 
faglige innholdet i skolen. Rådmann mener derfor at tiden er inne for å gjøre de strukturelle endringene 
som er nødvendig for å skape ro i organisasjon. Det vil gi kommunen en større mulighet til å få kontroll 
over økonomien, og ansatte i skolene vil kunne benytte tiden til utvikling av innholdet i skolen, i tråd 
med vedtatte føringer innenfor fagfornyelsen og fremtidige kompetansekrav.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Høring endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring 
av skolekretser 
 
Høringsinstanser:  
FAU 
KFUF 
SU ved den enkelte skole  
SU ved den enkelte barnehage  
Elevråd ved den enkelte skole  
Ungdomsrådet  
Ansatte  
Utdanningsforbundet  
Fagforbundet  
Vernetjenesten  
Hauan grendehus  
Andre som ønsker å uttale seg  
 
Rådmann har lagt frem flere saker knyttet til Fauske kommunes alvorlige økonomiske forhold 
de siste årene. Det vises her til K-sak 57/18 Framtidas Fauske som beskriver den krevende 
økonomisk situasjonen, og mangel på økonomisk bærekraft med dagens drift. Kommunens 
inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå og det er etter rådmannens 
oppfatning helt nødvendig med kutt i aktivitetsnivået.  
 
Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere og omorganisere driften av 
Fauske kommune, uten at det går på bekostning av den faglige kvaliteten. Derimot er 
rådmannen klar på at en effektivisering/innskrenking uten en omorganisering vil få følger for 
det faglige innholdet i skolen. Det er behov for å gjøre strukturelle endringer der målet er 
økonomisk stabilitet og bærekraft også for kommende generasjoner i Fauske. 
 
K-sak 99/18 presiserer vedtaket i K-sak 57/18 med tanke på utredning av skolestruktur i 
Fauske sentrum og mulig nedleggelse av Erikstad og Hauan skole.  
 
I årsbudsjett for 2019, K-sak 116/18 er det vedtatt en reduksjon på 15 millioner i helårseffekt 
knyttet til skoledrift i Fauske kommune uavhengig av strukturendring.  
 
Det har vært en arbeidsgruppe bestående av: 

 Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 

 Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 Rådmannen (delegasjon) 

 Rektorer ved sentrumsskolene i Fauske kommune 
 
Arbeidsgruppens oppgave har vært å følge opp vedtaket i K-sak 99/18 knyttet til mulig 
nedleggelse av Hauan og Erikstad skole og opprettelse av skolekretsgrenser, samt å se på 
hvordan man kan ha en bærekraftig skolesektor etter at reduksjon på 15 millioner er 
effektuert. Hovedtillitsvalgte har deltatt i arbeidsgruppen for å sikre del B § 3-1 c) i 
hovedavtalen. 
 



 

 

Et annet moment som er av betydning for fremtidig skolestruktur i Fauske er nye 
kompetansekrav for ansatte i skolen og fagfornyelsen av innholdet i skolen, og det må 
vurderes hvordan dette kan ivaretas på en best mulig måte.  
 
Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at 
avgjørelse knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten.  
En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og 
samfunnsmessige prioriteringer.  
Utdanningsdirektoratet har presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører 
foreldre og nærmiljø, bør skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før 
vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som arbeider 
ved skolen, leietakere og andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.  
 
Skolekretsgrenser i Fauske kommune vil angi hvilke områder i kommunen som sokner til de 
ulike skolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen 
eleven står oppført med i Folkeregisteret. Kretsgrenser har til hensikt å bidra til forutsigbare 
oppvekst- og læringsmiljøer. Dette igjen vil medvirke til å skape forutsigbarhet, trygghet og 
gode nettverk for både elever og lærere.  
 
Sak knyttet til endring av skolestruktur og opprettelse av skolekretser i Fauske skal 
behandles i kommunestyret 28.mars 2019.  
 
Det bes om innspill på følgende 4 punkter:  
 

1) Hva er mest ønskelig: 
a. Beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum 
b. Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum 

2) Hvilke vurderinger er vektlagt i vurderingen ut fra grunnlagsmaterialet (kapittel 6 i 
vedlegget) 

3) En videreføring av dagens struktur gir betydelige reduksjoner i 
lærer/voksentetthet i hver enkelt skoleklasse i hele kommunen, samt innføring av 
fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 klassetrinn er lavere enn 25 elever. 
Har dette betydning for valg av alternativ, og hvorfor?  

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune 
 
Det er av betydning at alles stemme blir hørt, ved uenighet rundt spørsmålene kan det også 
fremkomme forholdstall i svaret fra den enkelte part.  
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlegg 1) En vurdering av skolestruktur i Fauske 
kommune 2019.  
 
 
Høringsfrist: 12. mars 2019 
 
Høringsinnspill sendes Fauske kommune postmottak@fauske.kommune.no  
 
Også andre enn de som står som høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen.  
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Med vennlig hilsen 

Inger-Lise Evenstrøm 
Enhetsleder Skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Mottakere: 

Fagforbundet Fauske v/Sølvi Torset    

Fauske idrettsbarnehage AS Tareveien 7 8206 FAUSKE 

Hanne Lise Storjord Konstituert rektor  Sulitjelma skole 

Hauan grendehus AS v/ leder Børge Imingen Kantlyngveien 2 8209 FAUSKE 

Hilde Kristensen Moen Styrer  Hauan barnehage 

Hovedverneombud v/ Vibeke Furnes Hansen Hovedverneombud  Fauske kommune 

Jan-Åke Storjord Rektor  Erikstad skole 

Karen Ro Styrer  Erikstad barnehage 

Karl-Inge Borgen Rektor  Vestmyra skole 

KFUF v/ leder Bjørn Thomas Hansen    

Kvitre Barnehage Kvitblikveien 2 8218 FAUSKE 

Laila Olsen Finvik Styrer  Valnesfjord barnehage 

Lyngheia Barnehage AS Lyngveien 4 8209 FAUSKE 

Marianne Skogstad Rektor  Hauan skole 

Medås Gårdsbarnehage AS Medåsveien 3 8218 FAUSKE 

Nye PPT Indre Salten Postboks 166 8201 FAUSKE 

Randi Myrbakk Rektor  Valnesfjord skole 

Rita Kristin Hagerup Rektor  Voksenpedagogisk senter 

Sissel Alver Styrer  Vestmyra barnehage 

Siv L. Johansen Styrer  Sulitjelma barnehage 

Stemland Gårdsbarnehage AS Stemlandsveien 14 8215 VALNESFJORD 

Trond Hagen Rektor  Finneid skole 

Ungdomsrådet Fauske v/ leder    

Utdanningsforbundet Fauske v/ Jan Frode 

Setså 

   

 
Vedlegg: 

vedlegg 1) En vurdering av skolestruktur i Fauske kommune 2019 pr 15.01.2019  

Vedlegg 2) Forskrift om kretsgrenser Fauske kommune - forslag v 2  

Vedlegg 3) Utdrag KOSTRA analyse grunnskole 2018  

Vedlegg 4) Udir-2-2012 Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser  

 

 

Kopi til 

Geir Mikkelsen Rådmann   

Terje Valla Kommunalsjef  Samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur 
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Første punktum fastslår det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr at grunnskoleelever skal ha rett til å gå på

den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Annet punktum gjelder for

saksbehandlingen, og åpner for at den enkelte kommunen kan gi kommunale forskrifter om hvilke skoler

de ulike områdene i en kommune skal sogne til. Slike forskrifter angir såkalte kommunale

skolekretsgrenser. Også disse må ivareta nærskoleprinsippet.

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sogner til hvilke skoler. Dette gir

forutberegnelighet for kommunens innbyggere. For foreldre og elever anses dette å være særlig viktig.

Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til å utarbeide

forskrifter om skolekretsgrenser. Noen kommuner har valgt ikke å gi forskrifter om skolekretsgrenser (se

pkt. III nedenfor). Andre derimot har valgt å gi forskrifter om skolekretsgrenser (se pkt. IV nedenfor).

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur,

det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til

skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et

kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, er ikke

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller

flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak.

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter kommunene til å

legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om skolestruktur. Artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste

er et viktig hensyn i saker som gjelder barn. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder:

”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.”

Dette betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må vurdere barnets beste.

3 Saksbehandlingen i kommuner som ikke har gitt forskrifter om
skolekretsgrenser

Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært

behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir

gjort vedtak.

Siden avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, kommer ikke reglene i

forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og

omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være
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forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal

ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og

nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det

gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:

fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som

kan ha interesse i saken

andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse

andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd

samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Øvrig avtale- og lovverk om medbestemmelse avtalt mellom partene forutsettes fulgt opp. Hvis endring av

skolestruktur medfører endringer i skyssbehov, bør også fylkeskommunen få anledning til å uttale seg i

saken.

Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale seg skal være i saker om

skolestruktur. Den enkelte som skal uttale seg må imidlertid få tilstrekkelig tid til å forberede sin uttalelse.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for forskriftsarbeid i kommunene.

Retningslinjene er av 30. januar 2002 og ligger på Justis- og beredskapsdepartementets nettside.

Kommunene anbefales her å benytte to måneders høringsfrist. Utdanningsdirektoratet anbefaler at det

sees hen til disse retningslinjene også når lokale forslag om endring av skolestruktur skal utarbeides.

Allmennhetens innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at en sak skal bli tilstrekkelig

opplyst. Innsyn legger til rette for samfunnsdebatt om saker som er viktige for innbyggerne. Retten til

innsyn virker også kontrollerende på forvaltningen og bidrar til å sikre tilliten til uhildede avgjørelser. Det

følger av offentlighetsloven § 3 at kommunens saksdokumenter er åpne for innsyn. Et eventuelt unntak fra

retten til innsyn må kunne hjemles etter særskilte unntaksregler i lov. Innsynsretten gjelder for alle, altså

ikke bare dem som kunne ha vært regnet som parter eller andre som skal uttale seg.

4 Saksbehandlingen i kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser

For kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser må det i tillegg til vedtak om nedleggelse

også skje en etterfølgende endring av forskriften om skolekretsgrensene. Områdene som sogner til skolen

som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en eller flere andre skoler i kommunen. Dette gjør en

forskriftsendring nødvendig.

Forvaltningslovens kap. VII om forskrifter kommer derfor til anvendelse for endringen av forskriften om

skolekretsgrenser. Det betyr at berørte institusjoner og organisasjoner må få uttale seg før forskriften

•

•

•

•

Side 3 av 4  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/retningslinjer/2002/forskriftsarbeid-for-kommuner.html?id=278722


vedtas, endres eller oppheves, bl.a. foreldrerådet eller samarbeidsutvalget ved de enkelte skolene i

kommunen. Det kan også gjelde andre dersom det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst.

Kommunen kan velge mellom to fremgangsmåter:

A) Nedleggelse og forskriftsendring som to separate saker:

Nedleggelsen og forskriftsendringen kan etter kommunens eget valg behandles som to separate saker,

først et vedtak om nedleggelse, dernest en forskriftsendring som følge av nedleggelsen. Hvis denne

fremgangsmåten velges, vil avgjørelsen om selve nedleggelsen måtte følge ulovfestede

forvaltningsrettslige prinsipper, se pkt. 3 ovenfor. Den etterfølgende forskriftsendringen derimot vil måtte

behandles etter de saksbehandlingsreglene som er angitt i forvaltningslovens kap. VII om forskrifter. Det

vises også til ovennevnte retningslinjer fra JD om forskriftsarbeid i kommunene.

B) Nedleggelse og forskriftsendring som èn og samme sak:

Noen kommuner velger å behandle de to sakene, vedtaket om nedleggelse og forskriftsendringen, som en

og samme sak og sender den samlet på høring. Fordi saken inkluderer en forskriftsendring må hele saken,

også den delen av saken som gjelder selve vedtaket om skolenedleggelse, behandles etter reglene om

endring av forskrifter i forvaltningslovens kap. VII. Det vises også her til ovennevnte retningslinjer fra JD om

forskriftsarbeid i kommunene.

Utdanningsdirektoratet vil understreke betydningen av at kommunene følger saksbehandlingsreglene i

behandling av saker om skolestruktur og -nedleggelser.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-o
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202 Grunnskole 

213  

215 Skolefritidstilbud 

222 Skolelokaler 

223 Skoleskyss 

ressursbruken 

osen sier om utviklingen i 

folketallet for innbygger 6- Fauske kommune, i henhold til middelsalternativet 

(MMMM) fra SSBs befolkningsprognose fra 2017: 

 

 

Fra 2018 og frem til 2027 vil barnetallet reduseres med ca 120 innbygger i alderen 6-

vokse litt og etter hvert stabilisere seg i underkant av ca 1 000 

innbyggere i denne aldersgruppen. Tallen viser estimert gjennomsnittlig reduksjon og 

vekst for hele kommunen, og sier ikke noe om hvor i kommunen denne veksten 

kommer eller om det er demografiske endringer internt i kommunen.  
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staten som vil bli 

 

 

H   

 

 Fauske Eidsberg Oppdal  

 0,9231 1,0113 0,9821 1,0336 
 

Landsgjennomsnittet er 1,000, mens Fauske for 

0,9231. Dette betyr at Fauske objektivt sett har et behov i 

grunnskoledriften som er 7,7 % mindre 

landsgjennomsnittet dermed et kraftig trekk (16,5 mill) i 

. I Eidsberg er den 1,1% over, mens 

den er 1,2 % under i Oppdal og 3,3 % . Dette er den samlede 

 

 

 

 

 

Vi ser her at Fauske vesentlig  barn i alder 6-  enn 

i kommunen). 

 

 

netto driftsutgifter til grunnskolesektoren pr innbygger (som beskriver ressursbruken), 

ser vi at Fauske er den kommunen som prioriterer skole suverent est av 

kommunene i utvalget i forhold til det objektive behovet: 

INDEKS
Knr Kommune Basis Sone Nabo Innvandr UTGIFTSBEHOV

Innb 6-15

125 EIDSBERG 1,00424 0,81561 1,01706 0,94184 1,39557 1,0113
1841 FAUSKE 0,90729 1,03269 1,87901 0,92013 0,74067 0,9231
2003 0,98920 1,57331 0,94151 0,60390 2,57046 1,0336
5021 OPPDAL 0,97141 1,40214 1,03961 1,31607 0,84028 0,9821
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Det er avstanden i mellom . 

Fauske 

linjen med god margin og Fauske prioriterer dermed skole vesentlig det 

beregnede utgiftsbehovet og klart . I Eidsberg er 

 vesentlig lavere under linjen og de prioriterer dermed skole lavere enn det 

beregnede utgiftsbehovet og lavest av kommunene i utvalget.  

 

Vi vil  

r  
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Her ser vi at for 

Fauske  i utvalget kr 139 127. Lavest ligger Eidsberg med kr 111 390 pr 

innbygger 6- . 105 984. Skulle Fauske hatt samme 

ressursinnsats pr innbygger 6-

skolebudsjettet med 29,7 millioner i 2017. 

 

, ligger 

26 % i Fauske, mens landsgjennomsnittet er 23 %. 

 

Kostnadsutviklingen for tjenesten over tid (inklusiv kostnader til SFO) : 
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Her ser vi at netto driftsutgifter pr innbygger 6- Fauske har vokst vesentlig mer 

enn landsgjennomsnittet fra 2007 og frem til 2017. I 2007 brukte Fauske 2,9 millioner 

39,1 millioner mer. Det er 

36,2 millioner i perioden (29,1 millioner indeksregulert 

til 2007-tall). forverringen er at barnetallet i 
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I 2006 var det 1 310 innbyggere i aldersgruppen 6-

1 

tilsvaren

-kroner). 

Som vis over er det prognostisert at det vil reduseres med ytterligere 120 innbyggere 

i aldersgr  

 

I diagrammet nedenfor er nettoutgiftene pr innbygger 6  t med for de ulike 

funksjonene: 
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Fauske  i utvalget mht nettoutgifter pr 

innbygger i aldersgruppe 6  sammenligningsgruppa

. Oppdal (og Eidsberg) 

ligger samlet sett lavest. 

 

Nettoutgiften til grunnskole  

  

  

   

 Andel elever som mottar spesialundervisning 

 Forbruksmateriell og inventar / utstyr 

 

Ser -15 

har man  i Fauske:  
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rasj

(i all hovedsak) 

kostnadseffektive inndelinger av 

(i et 

). 

 

vesentlige kostnadsdriverne: 
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Fauske hadde  tallene som  6 kommunale skoler i 2017. 

 i Fauske 174 elever i snitt, noe som er middels i utvalget. 

ligger  med 236 elever, men de hadde bare tre skoler. Tallene viser dog bare 

gjennomsnittlig antall elever og ikke om Fauske for eksempel har tre store og tre  

skoler. 
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Driftsutgiftene til grunnskole pr elev i kommunale grunnskoler 

. Fauske ligger samlet sett klart 

driftsutgifter pr elev, og dermed med lavest produktivitet av kommunene. Vi skal i det 

til 

forbruksmateriell og inventar/utstyr: 
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I diagrammet over har vi sammenstilt kommunenes kostnader til inventar og utstyr og 

u  

Fauske ligger lavest i utvalget 819. inventar og 

utstyr ligger Fauske  i gruppa med kr 1 909 pr elev. Samlet for disse to ligger 

Fauske nest 2 728 pr elev.  

 

Av diagrammet nedenfor ser vi at Fauske har tradisjon f lavt riftsutgifter 

til undervisningsmateriell (202): 
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Fauske stort sett lavest i 

utvalget, men med en stor kostnad i 2017: 
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Samlet betyr dette at det ikke er inventar og utstyr som driver kostnadene opp i 

 knyttet til g 

 pr elev  klart 

av utgiftene, ligger Fauske  nest est i utvalget med kr 118 432 pr elev. 

Lavest ligger Eidsberg med kr 93 200. 

 

90 % av driftskostnaden i gr  og 

ostnadene i skole knyttes i stor grad enten til: 

  y 

 

 l   

Eller en kombinasjon av disse faktorene.  

 

(funksjon 202) 

: 

 

 

Fauske ligger i 2017 klart est i utvalget  

(eksklusive SFO) pr elev, og har nest  blant kommunene  andel 

 144 (dvs 6,9 elev pr pedagog). Eidsberg 

ligger lav 116 (dvs 10,6 

elev pr pedagog).  
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Vi ser her at Fauske har   577 384 (inkl 

sosiale utgifter og pensjon). Dette er , men vesentlig 

lavere enn Eidsberg  660 714.  

til dette? 
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Her ser vi at Fauske har  andel 

, der 16 % i denne gruppa. I  er 

tallet 8 %, noe 

har 

ansiennitet har stor in . Landsgjennomsnittet er 11%.  

 

H  

 

 

Vi ser her at Fauske sammen med Eidsberg, har lav

 

 

 

nnsatsen pr ele Fauske 

Fauske dersom 

skolene i Fauske : 
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Fauske 149,9 k (pedagogisk personell). Dersom 

skolen i Fauske /dekningsgrad som Eidsberg (som ligger 

lavest) redusert med 51,9 98  

 

og  
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endrer seg noe for alle kommunene, men at avstanden 

mellom kommunene endres lite. Dersom Fauske  

Eidsberg redusere med 52,8 I forhold til Oppdal ville man hatt 36,6 

 

 

ressursinnsatsen resultatene?: 

 

 

Grunnskolepoeng. 

 standpunkt og eksamen  

Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn 

halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. Vi ser av diagrammet over at 

Fauske i 2017 har desidert est ressursinnsats og samtidig lavest 

grunnskolepoeng. Eidsberg og Oppdal har lavest ressursinnsats og  

grunnskolepoeng. Av diagrammet und noe variasjoner 

over tid, men at Fauske stort sett alltid middels skoleresultater (med unntak av 2017 

lavest): 
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Fra og med 2003 rapporterer ikk

-

situasjon. Tallene 

voksentetthet over tid i en og samme kommune. 

 

Indikatoren nedenfor v
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For barne- og ungdomstrinnet samlet viser denne indikatoren at Fauske har et 

9,6 elever pr gruppe, noe som er nest lavest i utvalget. 

Oppdal med 12,3 elever pr gruppe. I aldersgruppen 1.- 4. trinn ligger Fauske lavest 

med 7,5 elever pr gruppe. I aldersgruppen 5.- 7. trinn er gjennomsnittlig 

10,2 elever noe som er middels, m - 12,2 

elever pr gruppe, noe som . 

er gjennomsnittstall. De faktiske tallene pr skole/gruppe 

dette. 

 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen for g fra 2008 - 

2017: 
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blitt kraftig redusert i 

Fauske de siste fem .  

 

Omfanget av spesialundervisning er en kostnadsdriver i skolesammenheng, spesielt 

i de tilfeller hvor man benytter stor grad av 1:1-relasjon i tilretteleggingen av 

andelen 

barn som mottar spesialundervisning, timer spesialundervisning i % av antall 

timer 

spesialundervisning.  

 

I diagrammet nedenfor er andelen elever med spesialundervisning illustrert med 

lene den 

:  
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Fauske 7,3 %, noe som er middels 

i utvalget, og litt under landsgjennomsnittet som er 7,9 %. Hvordan 

 

 

kraftig 

reduksjon fra 2011 til 2017. Om dette skyldes et endret behov eller endret praksis 

fremkommer ikke av KOSTRA. 
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side) hele 19,4 % i Fauske, noe som er nest est i utvalget. I 2017 

gikk dermed 1 av 5 timer man hadde tilgjengelig med pedagog til 

spesialundervisning.  

 

osent

 

 

 

Som vi ser av diagrammet har Fauske redusert andelen noe de siste fem  

det gjelder andel  til spesialundervisning. Det fremkommer 

disse endringene. Er det endret behov eller 

endret praksis?  

pedagogiske effekten av spesialundervisning slik den 

dag. I mars 2018 la et ekspertutvalg - nedsatt av Kunnskapsdepartementet - ledet av 

ned/om 

lite forskningsmessig belegg for at det har noe pedagogisk effekt. 
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Her ser vi at elevene som mottar spesialundervisning i Fauske i gjennomsnitt 224 

timer hver. Dette er klart est i utvalget. Oppdal ligger lavest og der gis det 127 

. L timer pr 

elev.  

 

av spesialundervisning i mellom trinnene : 
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- Fauske 

6,5% av ele  

Eidsberg som ligger 13,2 %, mens Fauske gir til 6,8 % av elevene

ligger Fauske med nest lavest andel der 8,6 % av alle 

elevene i 8.-10. trinn er rapporte Fauske, mens 

tilsvarende tall for  er 8,62 %. t ligger Eidsberg med 14,2 %. 

 

 

 

 

 

Driftsutgifter  som viser at Fauske har 

middels  andel netto driftsutgifter til skoleskyss (dvs etter at refusjonen fra 

fylkeskommunen og andre er trukket fra) med kr 2 742 pr innbygger 6- , og at 

man har nest est an 34,5 %. Om det er tilbud 
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illustrert med 

av linja: 

 

 

I Fauske kommune hadde man en netto kostnad i 2017 12 940 pr innbygger i 

aldersgruppa 6- . Dette er  produktivitet i utvalget. Men 

brutt og andre inntekter er 

trukket fra) er middels i Fauske Eidsberg og Oppdal med kr 33 863. 

Forskjellen her skyldes - som vi skal se nedenfor   

 

Utviklingene over tid for netto driftsutgifter for SFO pr innbygger 6-
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Som vi ser av diagrammet over har nettokostnaden til SFO i Fauske vokst mer enn 

landsgjennomsnittet i hele perioden. I 2007 brukte man 0,5 mill mer enn 

 

 

Netto driftsutgifter pr innbygger 6   

 Antall skoler med SFO (som henger sammen med skolestruktur) 

 Andel barn som deltar, dvs volum 

 Oppholdstid pr uke 

 Bemanningstetthet (barn pr voksen) 

 Prisen foreldrene betaler 

  

 

Produktiviteten/

driftsutgifter vil normal variere med: 

 Struktur, dvs antall steder som tilbyr SFO 

 Bemanningstetthet pr barn 

 Oppholdstid i gjennomsnitt pr barn  
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Diagrammet nedenfor viser at 54,3 % av 6  Fauske 

SFO og ingen i et privat tilbud. Dette er  i utvalget, og omtrent som 

landsgjennomsnittet som er 58,6 % (inklusiv private tilbud): 

 

 

finner  
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Her ser vi at fordelingen mellom full- og deltidsplass varierer mye mellom 

kommunene. I Fauske har bare 28,9 % av barna fulltidsplass , mens 

tilsvarende tall  er 68,9 %. Landsgjennomsnittet er 54,5 %. 

 

 

 

 

Fauske lavest i utvalget for 

de med oppholdstid 924. ligger 

Oppdal med kr 1 860. 

timer, koster det kr 1 608 i Fauske noe som er lavest i utvalget. 

Oppdal med kr 2 469. Fauske i 

2017. Det var bare 43 kommuner som hadde lavere brukerbetalinger for 20 timer pr 

uke: 
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Dette -  - kommunens 

egenfinansiering av SFO, : 

 

 

Fauske kommunes egenfinansiering av SFO ble gjort opp med en kostnad 23 

690 pr bruker eller 5,4 millioner i 2017. I Eidsberg er det en kostnad  kr 9 068 pr 
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 eller totalt 2,7 mill . 

inntektssystemets beregninger (dvs at kommunen ikke mottar penger fra staten 

gjennom rammetilskuddet for dette). 

  

KOSTRA. I diagrammet nedenfor ser vi kommunens netto driftsutgifter pr innbygger 

 

Som vi ser har Fauske kommune middels Fauske 

brukte kr 262 pr innbygger, og 0,4 % av kommunens budsjett gikk   

 

Historisk har  
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Vi ser her at kostnadene i har variert litt i perioden for Fauske, men 

. 



129 

 
 

Fauske kommune og 

Eidsberg, 

Oppdal,  og landsgjennomsnittet base de  KOSTRA-tallene for 

2017.  

 

Analysen viser at 

(til dels vesentlig) 

gjennom det objektive utgiftsbehovet. Det er 

ressursbruk.  helsetjenesten og sosialtjenesten 

har over tid 

kostnadsutviklingen for landet. 
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1. Forord 

Dette dokumentet inngår som en del av arbeidet for å vurdere muligheter og konsekvenser ved 

å beholde Erikstad og Hauan som 1.- 4. skoler. Dokumentet bygger på tidligere utredning av 

skolestruktur i Fauske.  

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at avgjørelse 

knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse 

om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige 

prioriteringer.  

Utdanningsdirektoratet har kommentert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad 

berører foreldre og nærmiljø, bør skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale 

seg før vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som 

arbeider ved skolen, leietakere og andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.  

Skolekretsgrenser i Fauske kommune vil angi hvilke områder i kommunen som sokner til de 

ulike skolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven 

står oppført med i folkeregisteret. Kretsgrenser har til hensikt å bidra til forutsigbare oppvekst- 

og læringsmiljøer. Dette igjen vil medvirke til å skape forutsigbarhet, trygghet og gode nettverk 

for både elever og lærere. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

 Rådmannen (ved delegasjon) 

 Rektor ved samtlige sentrumsskoler i Fauske kommune  

 Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 

 Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
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2. Bakgrunn og tidligere vedtak  

Rådmann har lagt frem flere saker knyttet til Fauske kommunes alvorlige økonomiske forhold 

de siste årene. Det vises her til K-sak 57/18 Framtidas Fauske som beskriver den krevende 

økonomisk situasjonen og mangel på økonomisk bærekraft med dagens drift. Skal Fauske 

kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet løftes betydelig. Fauske 

kommunes inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Hvis Fauske kommune 

skal unngå store underskudd i regnskapene i årene som kommer, er det etter rådmannens 

oppfatning helt nødvendig med kutt i aktivitetsnivået.  

 

Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere og omorganisere driften av Fauske 

kommune, uten at det går på bekostning av den faglige kvaliteten. Derimot er rådmannen klar 

på at en effektivisering/innskrenking uten en omorganisering vil få konsekvenser for det faglige 

innholdet i skolen. For å gjøre innsparinger i den størrelsesorden som er nødvendig for å få en 

sunn økonomi i Fauske kommune, så vil det være behov for å gjøre strukturelle endringer. 

Omstillingen av Fauske kommune må bygge på befolkningsutviklingen og optimalisering av 

utgifts-driverne for kommunal tjenesteproduksjon (økt effektivitet/produktivitet, endret struktur 

og/eller endret nivå/terskel for tildeling av tjenester). Målet er økonomisk stabilitet og bærekraft 

også for kommende generasjoner i Fauske. 

 

Kommunestyret har i budsjett 2018 vedtatt å etablere prosjektet «Framtidas Fauske». 

Erfaringene fra 2017 og regnskapet for 2018 forteller om et kritisk behov for effektivisering og 

omstilling i kommunen. 

 

Følgende ble vedtatt i K-sak 57/18: 

1. 

Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets 

og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 

vurderinger av struktur og nivå. 

2. 

Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling 

til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være for 

at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 

Rådmann ba i K-sak 99/18 om presisering av dette vedtaket, med tanke på utredning av 

skolestruktur i Fauske sentrum og mulig nedleggelse av Erikstad og Hauan skole. Det ble 

fattet følgende vedtak:  

 

K-sak 99/18: 

1.  

Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 

2.  

Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 

3.  

Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 
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I budsjettvedtak for 2019, K-sak 116/18, er det vedtatt en reduksjon på 15 millioner i 

helårseffekt knyttet til skoledrift i Fauske kommune.  

Det har vært en arbeidsgruppe bestående av: 

 Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 

 Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 Rådmannen (delegasjon) 

 Rektorer ved sentrumsskolene i Fauske kommune 

 

Arbeidsgruppens oppgave har vært å følge opp vedtaket i K-sak 99/18 knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole og opprettelse av skolekretsgrenser, samt å se på 

hvordan man kan ha en bærekraftig skolesektor etter at reduksjon på 15 millioner er effektuert. 

Arbeidsgruppen følger også opp kommunens prosessplan for omorganisering og 

nedbemanning. Hovedtillitsvalgte har deltatt i arbeidsgruppen for å sikre del B § 3-1 c) i 

hovedavtalen. 

 

Et annet moment som er av betydning for fremtidig skolestruktur i Fauske er nye 

kompetansekrav for ansatte i skolen, og det må vurderes hvordan dette kan ivaretas på en 

best mulig måte.  

 

Det har i oppfølging av både budsjettvedtaket for 2019 og K-sak 99/18 kommet reaksjoner fra 

arbeidstakerorganisasjonene som har ytret bekymring for at avklaring knyttet til eventuell 

endring i struktur og konsekvenser av nedtrekk på 15 millioner ikke kunne skje før mai 2019. 

Rådmannen har dermed i samråd med ordfører besluttet at prosessen skal være ferdig utredet 

og klar til behandling i kommunestyremøte 28.mars 2019. Informasjon om dette gikk ut til 

organisasjon 20.desember 2018.  

 

2.1 Tidslinje  
 

I perioden fra vedtak 57/18 ble fattet og frem til høringsdokumentet sendes ut er det avholdt 

interne arbeidsmøter, drøftinger og avklaringer mellom rådmann (ved delegasjon), 

hovedtillitsvalgte og ledere. Det er videre vært tett dialog og informasjon på den enkelte skole 

ut til ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste i organisasjon. De viktigste datoene er tatt med i 

tidslinjen under.  

 

Dato Politisk 

behandling 

Hva  

21.juni 2018 K-vedtak 57/18   Fremtidas Fauske  

3.oktober 2018  KFUF informeres om skolenes økonomiske situasjon  

8.november 2018 K-vedtak 99/18 Presisering av K-vedtak  

28.november 2018  KFUF informeres om vedtak 99/18, foreslått nedtrekk 

skole og forberedelse på ny runde med skolestruktur  

29.november 2018  Første møte arbeidsgruppe skolestruktur  

13.desember 2018 K-vedtak 116/18 Årsbudsjett 2019 vedtas, med nedtrekk på 15 millioner 

for skole i helårseffekt  

16.januar 2019  Møte KFUF- informasjon om høring skolestruktur 

Høringsdokumenter sendes ut og legges ut offentlig  
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16.januar -12.mars 

2019  

 Høringsperiode fremtidig skolestruktur Fauske kommune  

25.03.2019 AMU Behandling AMU 

26.03.2019 O&K og PART Behandling oppvekst og kultur og part  

28.03.2019 Kommunestyret Behandling kommunestyret 

29.03.2019 ->  Effektuering av vedtak  

 

3. Mål for arbeidet med framtidig skolestruktur  

Kommuneøkonomien er direkte koblet til demografiske endringer og sentrale politiske 

prioriteringer som deltar til å gjøre det utfordrende for Fauske kommune å balansere 

innbyggernes forventninger til kommunale tjenester og samtidig sikre en økonomisk 

tilfredsstillende drift av tjenestene.    

 

Rådmannen har som hovedmål å utvikle skolene i Fauske til beste for elevene innenfor de 

økonomiske rammer som til enhver tid er til rådighet. De økonomiske rammene må sees opp 

mot den økonomiske utviklingen, befolkningsframskriving og alderssammensetning.  

Tjenesteproduksjon skal være med å sikre tilfredsstillende kvalitet og service på kommunale 

tjenester, sikre kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og sikre stedsutvikling i Sulitjelma, 

Valnesfjord og Fauske sentrum.  

 

Hovedmål for bygg og eiendommer er å sikre hensiktsmessige bygg for kommunal 

tjenesteyting, sikre ivaretagelse av fellesskapets verdier (bygg og eiendommer), samt sikre 

kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av formålsbyggene. 

 

Det vil være forskjellige oppfatninger om hvordan kommunens utfordringer bør håndteres på 

best mulig måte. Hovedmålene har vært retningsgivende for rådmannens arbeid. 

 

Vurderingene om nedlegging av skoler gjøres ifølge Solstad (2009) ut fra to hovedgrunner; 

økonomi (det er dyrere å drifte små enn større skoler) og sviktende elevtall. Slike 

vurderinger fører ofte med seg en lokal mobilisering. I følge Solstads studie (2009) tar 

mobiliseringen hensyn til skolens viktige rolle for hele lokalsamfunnet, i tillegg til at 

foreldre og bygdefolk ser på den lokale skolen som et trygt og godt læringsmiljø for 

elevene. I tillegg til dette må også fremtidige kompetansebehov, og oppbygging av robuste 

kompetansemiljø være med i vurderingen av skolestruktur i Fauske.  

 

4. Fremtidig skolestruktur i Fauske 

 

Som påpekt i innledningen er Fauske kommune i en alvorlig økonomisk situasjon, og en av 

konsekvensene er budsjettvedtaket for 2019, hvor skolesektoren skal redusere driftsutgiftene 

med 15 millioner i helårseffekt. Et nedtrekk i denne størrelsesorden henger sammen med 

kostnadsnivået i dagens skoleorganisering, som bidrar til at skolene i Fauske kommune er mer 

kostnadskrevene enn landssnittet og sammenlignbare kommuner forøvrig. Det er 2 alternativer 
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som belyses videre, begge alternativene er nødt til å ta hensyn til det allerede vedtatte 

nedtrekket. De to alternativene er videreføring av dagenes 4 sentrumsskoler sett opp mot 

nedleggelse av grendeskolene Erikstad og Hauan.  

Ved vurdering av alternativene er det tatt hensyn til den vedtatte lærer-normen for 

gruppestørrelse 2.   

 

4.1 Økonomi, demografi og ressurstildeling   
 

Elevtallsutviklingen i Fauske kommune viser en markant nedgang i elevgrunnlaget de siste 20 

årene.  

 

 
Figur 1Elevtallsutvikling Fauske kommune fra år 2000 og frem til i dag, Kilde GSI 

 

Rammeoverføringene fra staten, til Fauske kommune, henger direkte sammen med 

befolkningsgrunnlaget i ulike aldersgrupper i kommunen.  

 

For innbyggere i aldersgruppen 6-15 år var enhetsbeløpet i rammetilskudd kr 110 642,- i 2017. 

En forenklet sammenligning for overføring skoleåret 2007/08 med skoleåret 17/18 for nevnte 

aldersgruppe, tilsier at kommunen fikk ca. 149,7 millioner i 07/08 mot 115,3 millioner i 

rammeoverføringer i 2017 basert på rammetilskuddet for 2017. Noe som tilsvarer i overkant av 

34 millioner i reduserte inntekter.  

 

På samme tid som elevgrunnlaget har gått ned, og dermed rammeoverføringene, så har man 

ikke klart å redusere driften tilsvarende for å harmonere overføringsinntektene med 

kostnadsnivået. Fauske kommune brukte ca. 2,8 millioner mer enn landsgjennomsnittet på 

skole i 2007 sammenlignet med 2017 hvor vi brukte 39,1 millioner mer enn 

landsgjennomsnittet. (KOSTRA tall) 

 

Statistisk sentralbyrå utarbeider befolkningsprognoser ut fra gitte kriterier for landets 

kommuner. Prognosen for barnetallsutviklingen i Fauske i aldersgruppen 6-15 år viser en 

ytterligere nedgang frem mot år 2030, før det stabiliserer seg, noe som igjen vil påvirke 
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rammeoverføringen til kommunen for befolkningsgrunnlaget i denne aldersgruppen med en 

negativ vekst på ca. 8-10 millioner.  

 

 
Figur 2 Prognose elevtallsutvikling Fauske kommune Kilde SSB 

 

Ressurstildelingen til skole har de siste årene vært gitt ut i fra en faktor pr klasse. Dette har 

medført at klasser med få elever har fått en uforholdsmessig større ressurs pr elev, enn 

klasser med mange elever. Dette kan bidra til å forklare noe av bakgrunnen for at kommunen 

ikke har klart å harmonere utgiftene med inntektene. Selv om elevtallet har gått ned, har det 

vært vanskelig å ta ut synergier siden antallet klasser og ressurser pr klasse har vært 

tilnærmet stabilt.  

 

Uavhengig av skolestruktur er det utarbeidet ny modell for ressurstildeling, som i større grad 

tar inn over seg variasjon i klassestørrelse ved tildeling av ressurser. Ny ressurstildeling for 

skolene er gjeldende fra høsten 2019. I modellen er det tatt høyde for muligheten til styrking i 

fag, basert på gjennomsnittlige elevtall, og ut fra valgte prioriteringer/faktorer. Ut fra hvilken 

struktur som velges må modellen justeres for å ta inn over seg et nedtrekk på 15 millioner. 

Hvilke konsekvenser dette får for de ulike alternativene belyses i punkt 4.4 og 4.5.  

 

4.2 Gruppestørrelse 2 
Det er vedtatt en gjennomsnittsberegning av lærertetthet/lærernorm i grunnskolene i Norge. 

Gruppestørrelse er et mål på lærertetthet i skolen, det vil si forholdet mellom elevtimer og 

lærertimer. Den vedtatte normen blir fullstendig innført skoleåret 2019-20 og målet er at høsten 

2019 skal gruppestørrelse 2 1være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. 
Dette er en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning.  

 

Gruppestørrelsen regnes i snitt pr trinn 1.-4., 5.-7. og 8.-10, noe som betyr at det i enkelte 

timer og undervisningssituasjoner kan være større grupper med elever, så lenge 

gjennomsnittet er innenfor normen.  

 

                                                      
1 Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt 

norskopplæring, og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer.   
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Ser vi på antallet årstimer for undervisning pr elev, så ligger Fauske kommune over 

gjennomsnittet i landet for øvrig. Lave klassestørrelser påvirker oversikten slik at det totalt sett 

ser ut som gode rammebetingelser i skolene.  

 

 

 

Navn Totalt årstimer for undervisning pr. elev, totalt 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Hele landet 58,4 58,43 58,78 59,58 60,45 

Fauske 74,49 71,86 80,15 84,14 84,1 

Tabell 1 Kilde GSI 

 

Navn Gruppestørrelse 2, 1.-10. trinn 

2016-17 2017-18 2018-19 

Hele landet 16,8 16,6 16,3 

Fauske 12,5 12,6 11,5 

Erikstad skole 9,6 8,8 7,5 

Finneid skole 13,5 11,4 12,0 

Hauan skole 8,8 7,3 7,7 

Sulitjelma skole 5,4 7,7 4,3 

Valnesfjord skole 16,5 15,6 14,4 

Vestmyra skole 14,0 13,8 13,2 

 

4.3 Assistentressurs og spesialundervisning  
 

Fauske kommune har hatt en markant nedgang de siste årene på elever som får 

spesialundervisning sammenlignet med tidligere og vi har de siste årene fulgt 

landsgjennomsnittet.  

 

Navn Andel elever med enkeltvedtak, 

totalt 

2017-18 2018-19 

Hele landet 7,9 7,8 

Fauske 7,3 8,0 

Tabell 2 Kilde GSI 

 

Når vi ser på landet for øvrig så ligger vi ikke uforholdsmessig høyt på andel lærertimer til 

spesialundervisning pr hovedtrinn. Vi ligger noe høyere på andel lærertimer på 1.-4.trinn og 

noe lavere på 5.-7.trinn.  

 

Navn Lærertimer til 

spes.underv. av 

totalt, 1.-4. trinn 

Lærertimer til 

spes.underv. av 

totalt, 5.-7. trinn 

Lærertimer til 

spes.underv. av 

totalt, 8.-10. trinn 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

Hele landet 13,80 13,44 19,89 20,01 20,68 20,88 

Fauske 15,74 18,70 21,06 13,58 23,38 21,47 
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Tabell 3 Kilde GSI 

 

Når det gjelder assistentressurs i skole, så ligger Fauske kommune med en større ressurs enn 

snittet i landet for øvrig.  

 Assistenttimer pr. elev, totalt 

2017-18 2018-19 

Hele landet 25,03 26,12 

Fauske 40,37 34,65 

Tabell 4Kilde GSI 

 

4.4 Nedleggelse av Hauan og Erikstad skole 
 

Fauske kommune brukte ca. 125 millioner netto på skole i 2018.  

Det er stilt spørsmål rundt hva innsparingen er ved å legge ned Hauan og Erikstad skole? Det 

er vanskelig å gi et eksakt svar på dette. Skoleenheten skal redusere netto utgifter med 15 

millioner i helårseffekt j.fr. budsjettvedtak for 2019 uavhengig av strukturendring. Det som 

derfor belyses er konsekvensen for skolene ut fra alternativene nedleggelse av Hauan og 

Erikstad sett opp mot opprettholdelse av 4 skoler i sentrum.  

 

En del funksjoner og kostnader vil bremses eller bortfalle ved en omorganisering, det nevnes 

blant annet:  

 Husleie grendehus Hauan  

 Reduksjon merkantil ressurs 

 Reduksjon ledelsesressurs  

 Reduksjon antall klasser  

 Reduksjon FDVU kostnader knyttet til drift av skolebygg 

 

Dersom Hauan og Erikstad skole legges ned vil kostnadene knyttet til disse områdene være 

viktige faktorer for å nå nedtrekket på 15 millioner uten at det går på bekostning av 

lærer/voksentettheten og det faglige innholdet i skolen.   

 

Antall klasser 2på 1.-4.trinn totalt på Vestmyra og Finneid ved nedleggelse av Hauan og 

Erikstad skole:  

 
Figur 3 Antall klasser ved Vestmyra og Finneid ved nedleggelse av Erikstad og Hauan skole 

                                                      
2 Antall klasser er beregnet ut fra kjente barnetall i Fauske ut fra bosted pr oktober 2018. Barnetallet er hentet ut fra 

Fauske familiesenter sin oversikt over barn bosatt i Fauske.  
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Antall klasser totalt ved videreføring av dagens struktur med 4 skoler i sentrum:  

 
Figur 4 antall klasser ved opprettholdelse av dagens struktur 

En nedleggelse av Hauan og Erikstad skole vil lede til at antallet klasser reduseres med 6 (5) 

klasser pr år. Dette fører til at grunnressursen for å opprettholde antall klasser innskrenkes 

(grunnressursen = 1 lærer pr klasse pr time uavhengig av klassestørrelsen).  

 

En nedleggelse av grendeskolene Hauan og Erikstad fører til at pedagogressursen kan økes 

totalt sett som styrking i de 13 klassene som opprettholdes. Det bety at man får flere 

pedagoger i basisfagene matematikk, engelsk og norsk for alle klassene, slik at det kan settes 

inn økte ressurser for å ivareta individuelle tilpasninger i klassen.  

En nedleggelse av de 2 skolene vil også sikre opprettholdelse av en større 

assistent/fagarbeiderressurs i skolene, som en synergi av færre enheter å drifte. Det samme 

gjelder sikring av en større pedagog og voksentetthet på 5.-.10.trinn.  

 

En endring av struktur i Fauske sentrum vil gi klassestørrelser på 1.-4. trinn fra 15 til 28 elever i 

klassen ut fra dagens elevtall og demografi. 

 

4.5 Opprettholdelse av Hauan og Erikstad skole  
 

Innsparingen på 15 millioner i helårseffekt er gjeldende uansett utfall av struktur. Som Figur 4 

antall klasser ved opprettholdelse av dagens struktur viser, vil grunnressursen 

(grunnressursen = 1 lærer pr klasse pr time uavhengig av klassestørrelsen) for å opprettholde 

19 (18) klasser øke. Denne økningen vil gå på bekostning av muligheten for styrking i fagene 

og antall assistenter/fagarbeidere i skolen. En konsekvens av dette blir at det vil være en lærer 

pr undervisningstime pr klasse, uten mulighet for å sette inn ekstra pedagogressurser i 

klassene. Muligheten for å kunne ivareta individuelle behov og tilpasninger reduseres til det 

lærer kan tilpasse innenfor gruppen.  

 

For å komme i mål med reduksjon på 15 millioner må klasser med få elever sammenslås, j.fr. 

fådelt prinsippet der sammenslåtte klasser som ikke overstiger 24 elever slås sammen til en 

gruppe med en lærer. I de tilfeller der klassen overstiger 22 (18) 3elever er det fortsatt rom for 

å legge inn noe styrking i basisfagene. Dersom dagens struktur opprettholdes vil vi ha 

                                                      
3 Der klassestørrelsen blir mer enn 18 elever er det lagt 80 % styrking, der klasser på over 22 elever får 100 % 

styrking. 
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klassestørrelser fra 9 – 22 elever i klassen på de 4 sentrumsskolene skoleåret 2019/2020, ut 

fra dagens demografi og kjente barnetall.     

 

I tillegg til kutt i pedagogressurser er det også nødvendig å redusere øvrige ressurser i skole. 

De øvrige ressursene er kuttet med et tentativt prosentvis kutt. Et slikt ostehøvelkutt har noen 

klare svakheter. Den tar ikke hensyn til at det kan være tjenesteområder som driftes svært 

kostnadseffektivt, mens andre områder har et betydelig større potensiale for effektivisering 

uten at det går ut over omfang, kvalitet og service på tjenestene. Ostehøvelprinsippet fører til 

prosentvise reduksjoner over hele tjenestelinjen, der ledelsesressurs (rektor, inspektør, SFO 

leder), merkantil ressurs og assistent/fagarbeider ressurser reduseres ytterligere. 

 

En bevaring av skolestrukturen i sentrum av Fauske vil gå på bekostning av rammene som 

tildeles de øvrige 2 skolene, Valnesfjord og Sulitjelma, også. For å kunne opprettholde flere 

klasser, berøres også disse 2 skolene og elever på alle trinn fra 5.-10. klasse av et 

«ostehøvel» kutt. Dette er nødvendig for å nå den vedtatte reduksjon på 15 millioner.  

4.6 Skolebygg  
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsportefølje er en stor og viktig 

post i både drifts- og investeringsbudsjettet. For kommunene utgjør de om lag 15-20 % av 

kommunens totale kostnadene. Areal til nødvendig tjenesteproduksjon koster penger jfr. 

Fauske Eiendoms KFs rapport Eiendomsforvaltning i Fauske kommune – FDVU kostnader 

(2012).  

Fauske kommune besitter en eiendomsmasse på mer enn 60 000 m2 som fordeler seg på 

barnehager, skoler, eldresentre, sykehjem, rådhus og andre administrasjonslokaler, 

idrettshaller, samfunnshus, leiebygg og boliger.  

 

Flere studier har påvist helsemessige konsekvenser for ansatte som følge av manglende eller 

for lite vedlikehold av bygninger se for eksempel Fauske Eiendom KFs rapport Bygg og helse 

– Det påvirker oss alle (2013).  

 

Den økonomiske situasjon i kommunen krever at man må kombinere bygg og 

tjenesteproduksjon for å optimalisere driften på alle områder. Disse mulighetene lar seg ikke 

realisere ved bruk av ostehøvelprinsippet. Det må stilles spørsmål med hvordan kommunens 

bygg og tjenesteportefølje kan optimaliseres for å balansere innbyggernes behov og 

kommunens økonomiske rammer?   

 

Det vil være ulike oppfatninger om hvilke løsninger som best egnet både innen 

administrasjonen, innbyggerne og politikerne.  

 

5. Opprettelse av kretsgrenser  

 

Fauske kommune har ikke kretsgrenser knyttet til skolene i sentrum. Det har i prinsippet 

betydd fritt skolevalg, der foresatte selv har fått velge skole så fremt endring av skole ikke har 

utløst krav om skoleskyss. Etter at Vestmyra skole stod ferdig, og elever fra 5.-7.trinn ble flyttet 

over til nye Vestmyra skole, så har vi siden 2016 sett at flere foresatte fra områdene Erikstad 
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og Hauan har søkt sine barn inn på Vestmyra ved skolestart. Det har også vært enkelttilfeller 

der elever med Vestmyra som nærskole er blitt søkt over til Erikstad eller Hauan.  

 

Rådmannen ser at dette har vært en uheldig utvikling, og det har også utfordret 

ressursplanleggingen på skolene. Uavhengig av valg av fremtidig skolestruktur er det derfor 

behov for innføring av 2 skolekretser i Fauske.  

 

De 2 skolekretsene inndeles i hovedsak etter de forhåndsdefinerte grunnkretsene4 i 

kommunen. Hvor den ene kretsen vil ivareta elever knyttet til Vestmyra og Erikstad, og den 

andre kretsen ivaretar elever knyttet til Hauan og Finneid. Det er vanlig at en skolekrets har 

flere skoler innenfor sitt geografiske område. Grunnkrets nr 18410301 som dekker indre del av 

Fauske og Kleiva må deles med Rabbenveien5, siden kretsen ligger slik til at den i dag både 

har elever som naturlig tilhører Vestmyra skole og Finneid skole. Det samme gjelder 

grunnkrets 18410311, som berører deler av Hauan, og videre nordover mot Holtan, denne 

kretsen deles ved Lillesjåheia. I Grunnkrets 18410316 vil elever bosatt i Tørresvika fortsatt ha 

Valnesfjord som sin nærskole j.fr. dagens praksis.  

 

Tildeling av skoleplass innenfor en skolekrets, skjer som hovedregel etter nærskoleprinsippet, 

der den skolen som ligger nærmest folkeregistret adresse defineres som nærskole. Foresatte 

kan fortsatt søk om annen skole enn nærskolen, j.fr. § 4 i forslag til forskrift om kretsgrenser. 

Slike søknader vil bli behandlet individuelt ved skolekontoret.  

 

Det er utarbeidet forslag til forskrift om kretsgrenser i Fauske kommune som følger saken.  

6. Vurderinger  

Hvilket av de 2 alternativene gir den beste løsningen for kommunen og dens innbyggere? 

Problemstillingen er kompleks og omfatter mange forskjellige aspekter.  

Endringer i skolestruktur vil påvirke kommunens økonomiske handlefrihet. Det gir igjen 

muligheter til å kanalisere mer ressurser til områder som er viktige for å øke elevenes 

læringsresultater. Blant annet gjennom mulighet for styrking av pedagogressurs i basisfagene 

og øke lærertettheten i utvalgte deler av undervisningen. Det gir også rom for mer systematisk 

og omfattende videreutdanning av lærerne.  

 

Endringer av skolestruktur kan ha negative effekter knyttet til nærmiljø og stedsutvikling. Det 

må avveies om det er riktig å anvende kommunens begrensede økonomiske midler til å 

opprettholde skolestruktur som avviker fra den bedriftsøkonomisk beste løsningen og som vil 

gå på bekostning av økt lærertetthet? Med i vurderingen må man også ta hensyn til om det er 

andre områder i kommunen som har et større behov for å bli styrket økonomisk. 

 

Det er gjort vurderinger innenfor følgende områder 

 

                                                      
4 Grunnkretser er en findeling av hver kommune. Norge er delt inn i ca.. 14.000 grunnkretser. Hver grunnkrets har 

et nummer, som består av åtte tall. De fire første tallene er kommunenummeret, og de fire siste er 

grunnkretsnummeret. 
5 Elever bosatt i Rabbenveien vil ha Vestmyra som sin nærskole 
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6.1 Nærskole i et samfunnsperspektiv  

6.1.1 Kommunens tettsteder  

Fauske kommune har en utfordrende økonomisk situasjon. Kommunens politikere må 

balansere stramme økonomiske rammer med innbyggernes behov for gode kommunale 

tjenester. Dette er også tilfellet innenfor skolesektoren.  

 

Fauske kommune har i dag en desentralisert skolestruktur med 6 skoler. Innenfor hvert av 

kommunens tre geografiske tettsteder, Sulitjelma, Valnesfjord og Fauske sentrum er det skoler 

med undervisning for alle trinnene på grunnskolen (1-10 trinn). Det er et stort spenn fra den 

minste skolen, Sulitjelma skole med sine ca. 40 elever, til Vestmyra skole med ca. 640 elever.  

 

Bosettingsmønsteret og fordelingen av alderssammensetningen i de ulike områdene i Fauske 

har betydning for oppbygningen av oppvekststrukturen i kommunen. Elevtallet i kommunen er 

synkende. Sett i lys av de store utfordringene som er innen helse og omsorgssektoren legger 

rådmannen til grunn at løsningen med to ekstra skoler i Fauske sentrum vil være under et 

betydelig politisk press for å balansere kommunens tjenesteomfang og økonomiske rammer 

over tid. Opprettholdelse av 4 skoler i sentrum utfordrer den langsiktige satsingen på 

Sulitjelma, Valnesfjord og Fauske sentrum som kommunens viktigste tettsteder.  

 

Sammenlignet med andre kommuner har Fauske sentrum flere skoler innenfor et begrenset 

geografisk område, og avstandene mellom skolene defineres som små/korte.  

•Kommunens tettsteder 

• understøtte bostedsutvikling 

•Miks mellom private og offentlige løsninger 

•Miljø og helse i skolen 

• integrering og flerkulturelt samfunn 

Nærskole i et 
samfunnsperspeketiv 

•Barnas beste 

•Elever med spesielle behov 

• skolevei og trafikksikkerhetBrukerne

• fremtidige kompetansekrav i skolen og robuste fagmiljø

•Kobling av tjenester 

•Tjenestekrav og tjenestekvalitet 

•Faglige satsninger 

Organiasjon og 
ansatte

•Alternativ utnyttelse av ledige skolebygg

Andre synergier 
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6.1.2 Understøtte bostedsutvikling  

Begrepet lokalsamfunn er i stadig forandring. Dette skyldes at samfunnsbegrepet langt på vei 

tar opp i seg mellommenneskelig kommunikasjon. Når kommunikasjonen både tar nye former 

og formene endrer omfang, vil det ha betydning for lokalsamfunnets utstrekning og innhold. 

Mens lokalsamfunnets «grenser» mange steder var sammenfallende med skolekretsens 

grenser, vil man nå heller si at skolen og skolekretsen er en av flere faktorer som definerer 

lokalsamfunnet. 

      

Endret kommunikasjon medfører at det ikke lenger alltid er slik at man bor og jobber eller tar 

utdanning samme sted. Lokalsamfunnet er dermed ikke nødvendigvis det stedet du sover. Det 

kan like gjerne være det stedet hvor du oppholder deg mest. Dette bidrar til å viske ut 

tradisjonelle grenser for lokalsamfunn. 

      

En grunnlagsrapport for mulige skolenedleggelser i Steinkjer kommune fra 2012, trekker fram 

følgende funksjoner for skolen i lokalsamfunnet: 

1. Foreldre blir kjent med hverandre/ etablerer samhold innad i foreldregruppa 

2. Inkludering av tilflyttere 

3. Fritidsaktiviteter for barn og ungdom 

4. Kultur- og idrettsaktiviteter for ulike aldersgrupper 

5. Uorganisert møteplass for barn, unge og voksne 

6. Møtelokaler og arkiv/lager for lag og foreninger 

7. Arrangementslokale  

 

Det er lite forskning på konsekvensene av endret skolestruktur, men disse konsekvensene kan 

være avhengig av i hvor stor grad det finnes alternativer til skolen når det gjelder funksjonene 

nevnt over. Fra politisk hold blir det ofte hevdet at dersom skolen legges ned, så dør bygda. 

Det er ikke funnet støtte for dette i forskningslitteraturen.  

Det ser derimot ut til at skolenedleggelser er en konsekvens av at bygda allerede er uttynnet. 

Enkelte ganger vil en skolenedleggelse gjerne være en konsekvens av at ei bygd over tid har 

hatt nedgang i folketall og endring i alderssammensetningen som gjør at elevtallet er lavt og at 

grunnlaget for å opprettholde en skole ikke lenger er tilstede.  

 

Lokalsamfunn som opplever at skolen legges ned vil kunne erfare forandringer i 

boligmarkedet, arbeidsmarkedet, velferdstilbud, kulturtilbud og kommunikasjonsforhold. 

Nordlandsforskning, arbeidsnotat nr. 1029/08 «Sentraliseringens pris- eller gevinst» peker på 

disse forholdene, men uttaler samtidig: «Opplevelse av tap av sosiale nettverk, av naboer, av 

venner, skoletilbud og fritidstilbud kan være negativt, men folk finner ofte løsninger og tilpasser 

seg den nye situasjonen.» 

 

Det er korte avstander mellom skolene i sentrum, og rådmannen vurderer virkningene for 

bostedsutvikling i Fauske sentrum å være meget begrenset ved en nedleggelse av Erikstad og 

Hauan skole.  
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6.1.3 Miks mellom offentlige og private løsninger  

Rådmannen er av den oppfatning at ingen av alternativene vil bidra til å forsterke en utvikling i 

retning av etablering av private skoler i kommunen. Endring i framtidig miks avhenger primært 

av utviklingen i kvalitet og omdømme til kommunens egne skoler.    

 

Rådmannen har videre lagt til grunn at spørsmålet om endring av miksen mellom offentlige og 

private skoler er et politisk spørsmål. 

6.1.4 Miljø og helse i skolen 

Før klassebegrepet og bestemmelsene som regulerte klassestørrelse i loven ble tatt bort 

(endring i opplæringsloven 02.07.03), var kapasitetsbegrepet gjerne knyttet opp mot at hver 

klasse skulle ha et eget klasserom etter da tidens klassedelingskriterier. 

      

Helsedirektoratets faglige veileder «Miljø og helse i skole» er det viktigste utgangspunktet for å 

angi hvor stor elevkapasiteten er. Fra veilederen fremgår følgende 

 

      

Inneareal (læringsareal) 

Normen legger til grunn at når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, 

formidlingsrom eller andre rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, bør 

klasserommet/ hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m2 per. elev. Når 

en klasse/elevgruppe ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, 

bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m2 per elev. 

      

Areal for ansatte kommer i tillegg til denne arealnormen. 

 

Det er stilt spørsmål ved om det er plass til elever fra Erikstad ved Vestmyra skole? Svaret på 

dette er ja, under forutsetning av at kretsgrenser innføres. Dersom elever med Hauan og 

Finneid som definerte nærskoler fortsatt søkes over til Vestmyra, vil det utfordre kapasiteten 

ved skolens 1.-4.trinn. Vestmyra er dimensjonert for 2 parallelle klasser på 1.-4.trinn. Det er 

ulike størrelser på klasserommene knyttet til 1.-4.trinn på Vestmyra, og planlegging av hvilke 

klasser som skal benytte hvilke klasserom må gjøres ut klassestørrelsene.  

          

Uteareal 

Fra samme veileder framgår generelle anbefalinger om minimum nettoareal pr. elev på 50 m2 

justert etter skolestørrelse og beliggenhet (IS-1130 helsedirektoratet). 

 

For nye skoler er anbefalingen (ref. rapport fra IS-1130/ 2003): 

 Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca.. 5000 m2. 

 Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca.. 10 000 m2. 

 Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca.. 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for    

hver elev over 300.        

 

Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks. idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer 

i skoletiden, vil normalt kunne regnes med i arealet. Areal i seg selv er ikke nok til å ha et 

tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og organisering av bruken av arealene er 
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minst like viktig. På skoler med mindre areal enn anbefalt norm vil dette være spesielt viktig.  

   

Planlegging og lokalisering av skoler skal basere seg på prinsipper om universell utforming. 

Utearealer skal være tilpasset barnas behov for lek og utfoldelse. 

 

Rådmannen vurderer at miljø og helse er ivaretatt gjennom krav til tomteplassering, størrelse 

og egnethet på ute- og inne-arealer, bygningsmessige løsninger, idrettsanlegg i nærheten, 

tilgang til friarealer, vei og gangstier for alle skolene i sentrum.  

 

Alle alternativene for skolestruktur vil ivareta og fremme helse, trivsel og gode sosiale og 

miljømessige forhold.  

 

6.1.5 Integrering og flerkulturelt samfunn  

Rådmannen vurderer det slik at begge alternativene for skolestruktur ikke begrenser 

integrering og utvikling av et flerkulturelt samfunn i Fauske. 

 

6.2 Brukerne  

6.2.1 Barnas beste  

Det er viktig at “Barns beste” blir ivaretatt av en kommune i omstilling. Barneombudet sier 

følgende om barns beste:  

«I henhold til barnekonvensjonen artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta 

hensyn til hva som er barnets beste. I saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan 

en overføring til andre skoler vil gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna.» 

 

Momenter av betydning kan være tilhørighet, nærhet, pedagogisk miljø, skolemiljø 

(psykologisk og fysisk, jfr. Opplæringsloven kapittel 9a), trafikksikkerhet, sikkerhet på 

skolebuss, klasse/basestørrelser, ivaretakelse av barn med spesielle behov, opprettholdelse 

av kulturell identitet osv. I vurderingen av de økonomiske konsekvenser bør et 

samfunnsøkonomisk aspekt vektlegges. 

 

Det er kommunenes ansvar å gi elevene et grunnskoletilbud som gir hver enkelt en rett til et 

godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr. opplæringslovens  § 

9a-1. Barnekonvensjonen artikkel 3 pålegger kommunen å vektlegge det som er barnas beste. 

 

Tilbudet elevene får, fasilitetene de bys og skoletransporten, vil være momenter av betydning. 

Selv om Opplæringsloven ikke nødvendigvis gjelder under transport til og fra skolen, er det 

hevet over tvil at elever som er avhengig av langvarig transport for å kunne ivareta sin 

skolerett, blir påført ubehag også i skoletiden som ikke er i overensstemmelse med 

intensjonene i kapittel 9a. 

 

Barneombudet oppfordrer kommunene til å synliggjøre i saksfremlegget hvordan vedtaket vil 

være til "barnas beste", jfr. barnekonvensjonen artikkel 3. I den forbindelse bør det også 

framgå hvordan en vil ivareta sikkerheten på skoleveg og skoleskyss. 
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Barneombudet mener at i tillegg til å se på reisetiden må det også sees på hvilket skyssmiddel 

som brukes. Jo lengre reisevei, jo viktigere er det at hver elev sikres rett til sitteplass med 

setebelte, og at bussen er moderne og i god stand og kan tilby fasiliteter som for eksempel 

toalett. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at begge alternativene for framtidig skolestruktur ivaretar 

intensjonene til Barneombudet på en tilfredsstillende måte.  

 

Det er av betydning å tilstrebe at barn fra samme nærmiljø også skal gå på samme skole. På 

den måten ivaretas tilhørighet og vennskap. Barna som blir tilbudt skoleplass på nye skoler vil 

få tilgang til byens mest moderne skoleanlegg hvor mulighet for tilrettelegging for den enkelte 

elev er godt ivaretatt.  

 

Klassestørrelsene i de involverte skolene vil kunne øke noe, men da Fauske i landsmålestokk 

ikke har store klassestørrelser fra før vil det ikke ha nevneverdige negative konsekvenser. 

 

Etter all sannsynlighet vil barn som berøres av de strukturelle forandringene oppleve en 

hverdag med større kulturelt mangfold, bedre tilgang på spesial- og hjelpetjenester og mer 

spesialiserte pedagogiske tjenester. 

 

6.2.2 Elever med spesielle behov  

Rådmannen har lagt til grunn at det fattes enkeltvedtak for elever med spesielle behov. Valg 

av skolestruktur er uavhengig av antall og omfang av enkeltvedtak. Det betyr at valg av 

skolestruktur i utgangspunktet ikke påvirker elever med spesielle behov i negativ eller positiv 

retning.  

En endring av skolestrukturen vil i større grad gi mulighet for oppfølging av opplæringslovens § 

1-4 Tidleg innsats på 1. til 4. trinn. Selv om klassestørrelsen øker noe, så gir ny struktur 

mulighet for flere pedagoger i basisfagene, som igjen gir større rom til å følge opp intensjon i § 

1-4. Den gir også en større tetthet av fagarbeidere/assistenter på 1.-4.trinn. En videreføring av 

dagens struktur gir mindre klasser, på samme tid er det ikke rom for å sette inn flere 

pedagoger og assistenter/fagarbeidere i basisfagene innenfor de økonomiske rammene til 

skole.  

 

6.2.3 Skolevei og trafikksikkerhet  

Endring av skolestruktur vil føre til at elever som tidligere definerte Erikstad som sin nærskole 

nå vil få Vestmyra som sin nærskole. For elever ved Hauan skole er det Finneid skole som vil 

bli nærskole.  

 

Ny skolestruktur vil føre til at noen elever får litt lengre skolevei. Retten til skoleskyss vil gjelde 

i forhold til nasjonale føringer og lokale forhold.   

 

Ved forrige runde knyttet til bygging av nye Vestmyra skole og utbygging av Finneid skole ble 

det foretatt en gjennomgang av hvilke tiltak som må være på plass for å ivareta 

trafikksikkerheten for elevene. Disse tiltakene er effektuert og rådmannen er av den oppfatning 

at trafikksikkerheten for elevene er ivaretatt ved endring av struktur.  
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6.3 Organisasjon og ansatte  
 

6.3.1 Fremtidig kompetansekrav i skolen og robuste fagmiljø 

I 2015 ble forskrift til opplæringsloven § 10–2 endret. I tillegg til ordinære kompetansekrav for 

tilsetting, ble det innført krav om et visst antall studiepoeng i en del av fagene lærerne 

underviser i. For lærere som underviser i norsk, matematikk, engelsk, samisk og norsk 

tegnspråk, ble det innført et kompetansekrav på minimum 30 studiepoeng på barnetrinnet og 

60 på ungdomstrinnet. I tillegg ble det innført krav om 30 studiepoeng for lærer på 

ungdomstrinn i øvrige fag. Det ble samtidig gitt en 10 års dispensasjon, slik at allmennlærerne 

kunne skaffe seg tilstrekkelig tilleggskompetanse i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. 

Kommunene har dermed til år 2025 med å kvalifisere dagens lærere til fremtidens krav. 

 

Bakgrunnen for denne endringen var blant annet internasjonale sammenligninger som viste at 

Norge bruker mye ressurser på skolen, der innsatsen ikke gjenspeiles i læringsresultater. 

Norge har bl.a. for mange elever på de laveste nivåene og få elever i toppsjiktet i matematikk. 

 

Det er store variasjoner i elevenes resultater på nasjonale prøver mellom skoler, kommuner og 

fylker. Resultatene på nasjonale prøver varierer også med sosial bakgrunn, norskferdigheter 

og kjønn. For lærere som underviser i norsk, matematikk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk, 

ble det dermed innført et kompetansekrav på 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 på 

ungdomstrinnet. Dette kompetansekravet vil i særlig grad utfordre små ungdomsskoler og 

mindre 1-10 skoler. 

 

Opplæringsloven inneholder to typer kompetansekrav for lærere: Kompetansekrav for å bli 

ansatt i undervisningsstilling (§ 10-1) og krav til relevant kompetanse i undervisningsfagene (§ 

10-2). Kompetansekravene for tilsetting knytter seg til en fullført lærerutdanning, for 

eksempel allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning. Kompetansekrav for 

undervisning innebærer at lærerne må ha et visst antall studiepoeng som er relevant for faget 

de skal undervise i. Utdanningsløpet til lærerne har historisk sett vært som følger: 

 

1. I 1973 ble det innført 3-årig allmennlærerutdanning i Norge. Allmennlæreren hadde 

undervisningskompetanse i de fleste fagene i grunnskolen på 1-10.trinn. 

2. I 1992 ble allmennlærerutdanningen gjort 4-årig. 

3. I 2010 ble det innført en 4-årig grunnskolelærerutdanning der studentene måtte velge 

utdanning for 1-7.trinn, eller 5-10. trinn. I tillegg ble utdanningen mer spesialisert, slik at 

studentene fikk kompetanse til å undervise i færre fag. (3-5 fag) 

4. I 2015 ble allmennlæreren «avskiltet». Det ble samtidig gitt en10 års dispensasjon, slik 

at allmennlærerne kan skaffe seg tilstrekkelig tilleggskompetanse i basisfagene norsk, 

engelsk og matematikk. 60 stp. for undervisning på u-trinnet og 30 stp. for å undervise 

på mellom og barnetrinnet. 

5. I 2017 ble det innført en ny 5-årig masterutdanning for grunnskolelærer 1-7 og 5-10. 

Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap. Til 

sammen skal utdanningen omfatte 3-4 undervisningsfag for grunnskolelærer 1-7 og 2-3 

undervisningsfag for grunnskolelærer 5-10. Masterfordypningen kan være i et av 
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studentens undervisningsfag eller i profesjonsretta pedagogikk eller spesial-

pedagogikk. 

 

6.3.2 Koblinger av tjenester  

Rådmannen har lagt til grunn at formålsbyggene skal være mest mulig optimalt utformet for å 

ivareta behovene for den aktuelle tjenesteproduksjonen. Det betyr at skolebygg primært skal 

tilrettelegges og utformes slik at disse tjenestene kan ytes på en mest mulig hensiktsmessig 

måte. Et av de langsiktige tiltakene innen skolesektoren er å få bygg som er best mulig 

tilpasset opplæring av elever i både barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 

 

Skolebyggene i Fauske er på dagtid søkt å være mest mulig innrettet mot opplæringsformål og 

ikke til andre målgrupper og tjenester. Media har de siste årene dokumentert flere svært 

alvorlige hendelser knyttet til skoler. Hendelsene har ført til nye krav og større fokus på 

sikkerhet og beredskap ved undervisningsbyggene i Norge.  

 

6.3.3 Tjenestekrav og tjenestekvalitet  

Samfunnsutviklingen blir mer kunnskapsbasert og arbeidslivet ytterligere spesialisert. 

Kommunen må ta konsekvensen av dette ved å tilpasse skolestrukturen til nye krav.  

 

Det er ikke mulig å forutse eksakt hva slags kompetanse landet trenger for å møte framtidens 

behov i arbeidslivet, men noen utviklingstrekk er relativt sikre. I St.meld. nr. 44 (2008 – 2009) 

Utdanningslinja peker regjeringen blant annet på at arbeidslivet blir stadig mer 

kunnskapsbasert og kunnskapsintensivt.  St.meld. 13 (2011–2012) ”Utdanning for velferd”. 

 

Samfunnsutviklingen går mot et mer kunnskapsbasert og spesialisert arbeidsliv. Innføringer av 

nye pedagogiske retninger og ideer endrer seg raskere enn skoleanleggene. Et skoleanlegg 

har en betydelig lengre levetid enn læreplanene. Fremtidens oppvekststruktur og anlegg må 

være fleksible og bærekraftige for å sikre gode læringsresultater. 

 

Skolene med sine anlegg skal også være et naturlig samlingspunkt for barn og unge etter 

skoletid. Anleggene skal stimulere til aktivitet i organisert og uorganisert regi. 

 

En skolestruktur gjenspeiler ofte tendenser i tankegodset rundt pedagogiske retninger og 

ideer. I skolestrukturdebatten må en derfor jobbe ut fra det som allerede er kjent (historikk) mot 

det ukjente.  

 

Det pågår for tiden et stort arbeid med å fornye innholdet i skolen. Fagfornyelsen slår fortsatt 

fast at grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning skal prioriteres. Det elevene 

og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny 

teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, 

utforskende og kreative. Elevene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av dagens 

læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, skal det ikke 

bare fylles på med nytt innhold, det må gjøres tydelige prioriteringer. Det innføres tre 

tverrfaglige tema som skal være en rød tråd i opplæringen; Demokrati og medborgerskap, 

bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.  
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De tverrfaglige temaene må sammen med tidlig innsats, tilpasset opplæring, grunnleggende 

ferdigheter og dybdelæring være til stede for at Fauske elevene skal kunne nå nasjonale krav.  

 

Målsettingen for Fauskeskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele 

mennesket i et livslangt læringsperspektiv. Fauskeskolen skal være en kunnskapsskole hvor 

fokuset skal være på trygghet og trivsel for slik å fremme kunnskap og læring. Fauskeskolen 

skal ivareta lærelysten og legge til rette for tilpasset undervisning ut fra den enkeltes behov og 

muligheter. Fauskeskolen er en lærende organisasjon som prioriterer skoleutvikling og 

kompetansebygging. Skolehverdagen skal være preget av klare og tydelig rammer av hva som 

forventes av den enkelte elev. 

 

Forut for gode læringsresultater har det vært en prosess som krever et inkluderende 

læringsmiljø ut fra den enkelte elevs forutsetninger. For at denne prosessen skal inneha 

morgendagens forventninger om kvalitet er det viktig at vi har gode lærere som sikrer 

læringsmiljøet og ivaretar hele mennesket. Dette krever ressurser som vil være tilstede i større 

kompetansemiljøer.  

 

I sluttrapporten fra FOU-prosjekt for KS  «Kom nærmere» fra 2010 vises det til at positive 

læringsmiljø med akademisk orientering er viktig. I St.meld. nr.30 ”Kultur for læring” (2003-

2004) heter det: «Utstrakt bruk av samarbeid er et viktig virkemiddel for at kompetanse og 

kompetanseutvikling ikke skal privatiseres, men kan deles og videreutvikles i 

arbeidsfellesskap.»  

 

Forskrift til ny læreplan «overordnet del – verdier og prinsipper» understreker at skolen skal 

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

verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Profesjonen og den enkelte lærer forvalter et 

ansvar for å utøve skjønn i komplekse spørsmål. Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, 

didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. Utøvelse og 

utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både individuelt og sammen med andre. Faglig 

dømmekraft forutsetter også jevnlig oppdatering. Lærerprofesjonen må derfor vurdere sin 

pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig. Lærere som i 

fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, 

utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis. 

 

Det profesjonelle samarbeidet ved skolene forutsetter god ledelse. God skoleledelse 

forutsetter igjen ledelsesfaglig legitimitet og god forståelse av pedagogiske og andre 

utfordringer lærerne og andre ansatte står overfor. God ledelse prioriterer utvikling av 

samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Skolens ledelse skal gi retning for 

og tilrettelegge for elevenes og lærernes læring og utvikling. Skoleledelsen skal lede det 

pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt 

miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er skoleledelsens oppgave å lede slik at alle får 

brukt sine sterke sider, opplever mestring og utvikler seg. En videreføring av dagens 

skolestruktur vil medføre at tiden til ledelse ved skolene må reduseres, dette vil måtte gå på 

bekostning av oppfølging knyttet til skoleutvikling og de utfordringer som skolen står overfor. I 

et mindre kollegialt felleskap vil det også være mindre rom for å imøtekomme de ansattes 

behov for tilrettelegging og sikre at de får brukt sine sterke sider. Rådmann er av den 

oppfatning at det er å gå i feil retning, da skolelederskapet er viktig for å lykkes med utvikling 



22 

 

av skolen både innenfor økt resultatoppnåelse og oppfølging av elevenes og 

lærernes/ansattes trivsel.  

 

Endring av skolestruktur gir fordelen med større kompetansemiljøer. På denne måten kan en 

oppnå Fauskekolens mål og visjon om en lærende organisasjon som prioriterer skoleutvikling 

hvor læringsresultater er fokusert og mer spesialiserte lærere. 

 

Hvis kommunen skal nå ambisjonene om at lærerne skal ha et arbeidsfellesskap for å utvikle 

en akademisk orientert undervisning er det viktig med større skoleenheter. Lærerne får flere 

kollegaer innen samme fagfelt som sammen kan gi et godt faglig miljø. Hver lærer vil også 

kunne spesialisere sin undervisning i større grad og dermed bli en bedre faglærer. Det vil si at 

vi får større spesialisering i lærerstaben som allmennutdanningen også sikter mot. Elevene vil 

oppleve større skolemiljø hvor ressursene i større grad kan kanaliseres der hvor utfordringene 

ligger. 

 

Fordelen med mindre skoler finner vi i mindre og mer oversiktlige klasser. På små skoler har 

en ofte ikke spesialundervisning nettopp fordi det ikke er så mange elever per klasse slik at 

læreren kan gi hver elev den hjelp som trengs. Miljøet er trygt da det ofte er et oversiktlig antall 

elever. Det er viktig å peke på at miljøet på små skoler ofte kan virke tryggere på elevene enn 

større miljøer. Spesialiseringen i det pedagogiske miljøet uteblir da læreren nødvendigvis må 

kunne undervise i mange fag og fagfelleskapet blir mindre. Dagens ressurssituasjon tilsier at 

fagfellesskapet innskrenkes betraktelig ved videreføring av dagens struktur, det er lite og ingen 

rom for styrking i fagene, og det kollegiale fellesskapet blir innsnevret.  

 

Lokalsamfunn som opplever at skolen legges ned vil kunne oppleve forandringer i 

boligmarkedet, arbeidsmarkedet, velferdstilbud, kulturtilbud og kommunikasjonsforhold. 

Nordlandsforskning, arbeidsnotat nr. 1029/08 ” Sentraliseringens pris-eller gevinst” peker på 

disse forholdene, men uttaler samtidig: ”Opplevelse av tap av sosiale nettverk, av naboer, av 

venner, skoletilbud og fritidstilbud kan være negativt, men folk finner ofte løsninger og tilpasser 

seg den nye situasjonen”. 

 

Utviklingstrekk hvor arbeidslivet blir mer kunnskapsbasert og kunnskapsintensivert skaper 

utfordringer for Fauskesamfunnet. Mange elever og lokalsamfunn vil bli berørt av at elevtallet 

er synkende. Svaret på disse utfordringene kan ligge i større enheter som har nødvendige 

miljømessige, kunnskapsmessige og ressursmessige muligheter for å nå målene for 

Fauskeskolen og Fauskesamfunnet.  

 

Telemarksforskning rapport nr. 338 2014 drøfter kvalitet og forskningsresultater innen 

grunnskolen. Deres vurderinger og konklusjoner knyttet til kvalitet gjengis her (s.67-69):  

 

“Kvalitet i skolen er et omdiskutert begrep. Et forsøk på en avklaring ligger i NOU 2002: 10, 

Førsteklasses fra første klasse. Læringsutbyttet i vid forstand står sentralt i 

kvalitetsvurderingen. Betegnelsen man bruker på dette er resultatkvalitet som i prinsippet skal 

omfatte både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Mest oppmerksomhet har knyttet seg til 

de nasjonale prøvene i lesing engelsk og regning, men i stadig større grad har man lagt vekt 

på gjennomføringsgraden for videregående opplæring. 
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Prosesskvalitet er en betegnelse for kjennetegn ved arbeidet i skolen, innholdet i opplæringen, 

undervisningsmetoder, bruk av lærernes kompetanse og selve læringsmiljøet. I noen grad blir 

dette målt gjennom sentralt organiserte brukerundersøkelser (elever, foreldre og lærere). 

 

De ytre rammer for skolens virksomhet gis samlebegrepet struktur. Strukturkvaliteten tar for 

seg de formelle rammene knyttet til lover, forskrifter og planer, men også økonomi, 

personaltetthet, lærernes kompetanse, klassenes størrelse og sammensetning og fysiske 

rammer som bygninger og utstyr. 

 

Kvalitet i små og store skoler 

Når man ønsker å vurdere om små̊ skoler har bedre eller dårligere kvalitet enn de store, vil 

man ha betydelige metodiske problemer. Viktigst er kanskje at: 

● små skoler vanligvis ligger i et annet miljø enn de store skolene 

● små skoler har langt færre elever per lærerårsverk enn de store 

 

Miljøet omfatter både næringsgrunnlaget i området og foreldrenes bakgrunn. Næringslivet og                

arbeidslivet for øvrig vil påvirke hvilken type utdannelse man trenger i lokalsamfunnet og 

dermed motivasjonen for læring. Foreldrenes sosioøkonomiske status er en viktig indikator for 

de individuelle læringsresultatene blant elevene. 

 

Det gjøres få sammenlignende studier av små og store skoler. Det kan være flere grunner til 

det, bl. a. at skolene rekrutterer fra ulike miljø og at man i Norge har en 

ressursfordelingsnøkkel som gir større innsats per elev ved små enn ved store skoler.              

 

I Norge har vi ingen forsøk med å redusere lærertettheten i små, gjerne fådelte, skoler til det 

som er vanlig i de store skolene. Ville de små skolene ha like gode læringsresultater med de 

samme kostnadene per elev som i de store skolene? Noen forsøk på sammenligninger er 

imidlertid gjort både i Norge og i andre land. Disse tyder på at skolens størrelse ikke er 

avgjørende for resultatkvaliteten. 

 

Det er gjort noen sammenfatninger av forskning på kvaliteten i små og store skoler. En slik er 

gjort av Tone H. Sollien i Asplan Viak (Sollien: 2008). I artikkelen som baserer seg på norsk og 

internasjonal forskning, finner Sollien få holdepunkter for at det generelt er kvalitetsforskjeller 

mht. læringsresultater eller sosialt miljø. Hennes oppsummering tok med seg faglig utbytte, 

sosial kompetanse, motivasjon, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, samarbeid med 

hjemmene og samarbeid med lokalsamfunnet. Vi gjengir oppsummeringen: 

 

Elevenes faglige utbytte 

Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at det faglige utbyttet øker 

med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at størrelse i seg selv og alene 

skaper økt faglig utbytte for elevene. 

 

Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc.) 

Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning 

for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. 

 

Elevenes motivasjon for læring 
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Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for elevenes 

motivasjon for læring. 

 

Elevmedvirkning 

Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for             

mulighetene for elevmedvirkning i skolen. 

 

Tilpasset opplæring og like muligheter 

Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er 

det viktig å huske på at ”mindre skoler” i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man 

i Norge definerer som mindre skoler.                                                                                                            

 

Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og skolestørrelse, med unntak av 

forskning som ser på muligheten for å bruke lokalsamfunnet som læringsarena (se 

nedenunder). Denne forskningen er særlig opptatt av den positive rollen de små bygdeskolene 

(ofte skoler med under 50 elever) kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får til 

sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i fådelte skoler. 

 

Samarbeid med hjemmene 

Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe om sammenhengen 

mellom skolestørrelse og samarbeid skole-hjem. 

 

Samarbeid med lokalsamfunnet 

Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter 

for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens 

læringsaktiviteter. Den norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad 

omhandlet skoler under 50 elever. 

 

Ut fra dette konkluderer Sollien med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens                     

virksomhet har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene. Uavhengig 

av valgt skolestørrelse er kvalitet og kvalitetsutvikling i skolen avhengig av at man arbeider 

med forhold som man fra forskningen vet har betydning for kvaliteten i skolen. 

 

En senere statistisk undersøkelse (Leuven og Rønning 2011) tar utgangspunkt i                               

standpunktkarakterene og eksamenskarakterene for ungdomsskoleelevene som avsluttet 

grunnskolen i 2002 og 2003. Resultatene fra skoler med to eller tre trinn i klassen (små skoler) 

sammenlignes med fulldelte, noe større, skoler. I materialet kan Leuven og Rønning finne en 

positiv effekt av å gå i klasse med eldre elever, men også at denne effekten i noen grad 

reduseres av en negativ effekt ved å gå i klasse med yngre elever. Samlet sett er likevel 

resultatet positivt. Først og fremst gjelder dette for jentene. 

 

Undersøkelser i andre land er ofte lite relevante for norske forhold. Det skyldes både at 

ressurstildelingen er svært forskjellig fra land til land, og at tilgangen på kvalifiserte lærere er 

forskjellig. Vi kan likevel ha noe å lære ved å se nærmere på land i Europa som har skoler som 

ligner mest på de norske. Dette gjelder først og fremst Norden og de britiske øyene.                                          

Høgskolen i Nesna ga i 2005 ut en artikkelserie i samarbeid med Interskola, en organisasjon 

som gjennom årlige konferanser utveksler kunnskap om arbeidet i små skoler, i første rekke i 
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Europa. (Sigsworth og Solstad (red): 2005). Vi referer kort fra den delen av artiklene som 

omtalte læringsutbytte. 

 

Ingrid Sørlin, Sverige, refererer til en undersøkelse gjort av Skolverket i Sverige. Denne 

undersøkelsen konkluderer med at skolestørrelsen ikke har noen betydning for 

elevresultatene. Heller ikke når det gjaldt mobbing og holdning til skolen, ble det funnet store 

forskjeller. 

 

Ca.therin Mulryan-Kyne, Irland, refererer til et par mindre undersøkelser i Irland mht. til 

læringsresultater i engelsk, irsk og matematikk. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller 

mellom elever i fådelte og fulldelte skoler. 

 

Uljas Syväniemi, Finland, viser ikke til noen spesiell undersøkelse når hun sier at 

læringsutbyttet er like godt i små som i store skoler, mens de små skolene kan være bedre 

enn de store når det gjelder sosial læring. 

 

Tony Rule, England, sier at det ikke er funnet bevis for antakelsen om at store skoler har et 

bedre læringsutbytte enn de små. Han nevner eksempler på små skoler som har fått 

utmerkelser for sin kvalitet. 

 

Karl Jan Solstad, Norge, refererer til undersøkelser i Norge fra 70-tallet fram til nyere tid. Ingen 

av undersøkelsene fant noen systematisk sammenheng mellom skolestørrelse og resultater. 

Når det gjelder sosial læring er det resultater som tyder på fordeler med fådelte skoler. 

 

Runar Sigthorsson og Thora Bjørk Jonsdottir, Island, sier at det ikke finnes undersøkelser som 

viser forskjell på utbytte i små og store skoler på Island. 

 

Ut fra de refererte undersøkelsene synes ikke skolestørrelsen å være av vesentlig betydning 

for hvilket læringsutbytte elevene får. 

   

Kvalitet i små og store klasser 

Små skoler har ofte små klasser, men man kan også velge å bruke små klasser i store skoler. 

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside ble det den 24. juni 2013 lagt ut en artikkel under 

overskriften “Sprikende funn i forskning på lærertetthet”.  

 

Det innledes med å si at eksisterende forskning på redusert klassestørrelse gir blandede 

resultater, og at effekten ofte er liten. Man har ikke funnet at lærertettheten påvirker resultatet 

på de nasjonale prøvene. Det er imidlertid grunn til å tro at redusert klassestørrelse, eller økt 

lærertetthet, kan være gunstig for enkelte elevgrupper. Positive funn av samsvar mellom 

redusert klassestørrelse og resultater sies å være betinget av «trekk ved elevene», delvis også 

betinget av lærerne. Det refereres til at ulike internasjonale studier har funnet at effekten av 

redusert klassestørrelse er betinget av:  

● at elevene i utgangspunktet er skolesvake 

● at elevene har lav sosioøkonomisk bakgrunn 

● at elevenes foreldre har høy inntekt 

● elevenes etniske bakgrunn 
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Det refereres i artikkelen også til at en større oppsummerende studie (Hattie: 2009) fant at 

lærertetthet har liten effekt sammenlignet med andre faktorer som påvirker elevers 

skoleresultater. 

      

Men små klasser kan ha andre positive følger. Lærerne står friere i organiseringen av 

opplæringen og får dessuten bedre arbeidsforhold. Hvis dette utvidede handlingsrommet ikke 

brukes til å legge om undervisningen, vil ikke elevenes læringsutbytte bedres.  

 

Andre forhold 

Det fremgår av faglitteraturen at forskjeller mellom ulike skoler når det gjelder mobbefrekvens 

blant elevene ikke kan forklares i skolestørrelse, klassestørrelse eller andre demografiske 

forhold. Problemene ligger nok mer i forskjeller i måten skolene blir ledet på, og samarbeidet 

mellom lærerne, særlig dersom lærerstaben har problemer med å opptre konsekvent og 

samstemte overfor elevene (KUF og BFD 2000). 

 

Når det gjelder utformingen av en skoles fysiske miljø, finner en belegg for at dette har 

betydning for unges trivsel og adferd. En nedslitt skole og skolegård vil kunne invitere til 

hærverk og mobbing (Kværnes 1997). Olweusgruppen (Olweus antimobbeprogram) påpeker 

blant annet at kjedsomhet i skolegården kan øke forekomsten av mobbing. Attraktive utemiljø 

(skolegårder) vil kunne bidra både til å redusere mobbing og hærverk (Helland og Øya 2000). 

 

Lærerens kompetanse 

Det er allment akseptert at lærernes faglige og praktiske kompetanse er en viktig faktor for 

gode læringsresultater i skolen. Det blir ofte referert til SØF-rapport nr. 01/08 (Falch og Naper: 

2008). Forskerne hadde ikke data som ga direkte kobling mellom den enkelte læreren og 

eleven, slik at man på den enkelte skolen kunne se at godt utdannede lærere førte til gode 

resultater hos elevene. I stedet måtte man ty til andelen av lærerne med lektorkompetanse 

eller «adjunkt med opprykk» i den enkelte skolen. Dette gir naturligvis ikke samme direkte 

informasjon om det kunnskapsnivået som elevene møter, siden ikke alle de andre lærerne på 

skolene hadde tilsvarende utdanningsnivå̊. 

   

Likevel ga undersøkelsen resultater som viser sammenheng mellom personalets 

utdanningsnivå̊ og elevenes læringsresultater.  

 

 

6.3.4 Faglige satsninger  

Fauske kommune har vedtatt strategiplan for Fauskeskolen gjeldende fra 2018-2022 med 

hovedsatsning på lesing, digital kompetanse og klasseledelse og relasjoner. Det er satt 

sammen ulike nettverksgrupper for å følge opp utviklingen og kvalitetshevingen knytte til 

innholdet i skolen. På samme tid er det stort fokus på videreutdanning av lærere for å oppfylle 

fremtidens krav til lærerkompetanse.  

Fauske kommune deltar også i desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med øvrige 

RKK kommuner og Bodø kommune. Målsettingen er beskrevet i stortingsmelding 21 – lærelyst 

– tidlig innsats og kvalitet i skolen. En desentralisert ordning, som skal bidra til at alle 

kommuner gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, gjennom at statlige midler kanaliseres 
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til kommunene. Innenfor overordnede nasjonale mål definerer og prioriterer kommunene selv 

hva de trenger, i samarbeid med universiteter og høyskoler. 

I perioden 2018 – 2020 har også Fauske kommune oppfølging fra veilederkorpset initiert av 

utdanningsdirektoratet. Veilederkorpset bidrar med å hjelpe skolene til å holde fokus på 

skoleutviklingen. Veilederkorpset har gitt tilbakemelding på at dagens organisering med fire 

sentrumsskoler, ikke nødvendigvis er den beste for elevene, ut fra de observasjoner som er 

gjort så langt.  

  

 

6.4 Andre synergier  
 

Det har tidligere vært fremmet saker koblet til omorganisering for å i størst mulig grad gå fra 

leid til eid sett opp mot kommunens bygningsportefølje. En endring av skolestrukturen vil frigi 

areal som kan benyttes av andre kommunale tjenester. Dersom skolestrukturen endres vil 

kommunen få ledige skolebygg i knyttet til Hauan og Erikstad.  

 

Fauske kommune har behov for fleksibilitet og elastisitet i forhold til tilbud om 

barnehageplasser. Det er allerede vedtatt at Vestmyra barnehage Rød skal bygges ut for å 

ivareta noe av dette behovet. Ved ledig areal på Erikstad, vil det være mulig å på nytt vurdere 

om det er mer hensiktsmessig og økonomisk lønnsomt å klargjøre Erikstad til en større 

barnehage for slik å redusere utbyggingskostnadene av Vestmyra Rød.  

Arealmessig vil en større barnehage på Erikstad kunne ivareta den fleksibilitet og elastisitet 

som er nødvendig for å imøtekomme fremtidige behov i større grad enn en utbygging av 

Vestmyra barnehage vil gjøre.  

 

Ledig areal i Hauan vil kunne benyttes til voksenopplæring. I dag er det 4 klasser og rundt 60 

elever ved skolen, og Hauan vil med lave kostnader kunne tilpasses undervisning av voksne 

elever. I dag har Fauske kommune leie og driftskostnader knyttet til leie av bygg for 

voksenopplæringen i størrelsesorden 1 million årlig, utgifter som vil gi en direkte innsparing for 

kommunen, dersom vi flytter tjenesten inn i eid bygg som allerede i dag har FDVU kostnader 

knyttet til seg.  

Det er tidligere vurdert om voksenopplæringen skulle flyttes til Vestmyra barnehage Hvit, når 

dette bygget frigis fra barnehage. Det er fortsatt aktuelt å vurdere dette alternativet, på samme 

tid må man være klar over at det må påregnes store ombyggingskostnader. Disse er tidligere 

estimert til 11 000,- pr m2. Endring i markedet tilsier at et estimat på kr. 25 000,- pr m2 for å 

bygge en tidligere barnehage om til undervisningsformål er mer korrekt. Alternativet er å selge 

Vestmyra hvit for slik å redusere eid areal og få ned kommunens FDVU kostnader knyttet til 

bygget.  

 

Tatt i betraktning kommunens økonomisk situasjon er det viktig å finne synergier som gir de 

mest optimale løsningene også bedriftsøkonomisk. Frigjøring av skolebygg kan redusere 

behovet for nye investeringer dersom Erikstad skole i større grad utnyttes til barnehagedrift og 

Hauan skole utnyttes til voksenopplæring.  
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7. Oppsummering 

 

Hvilke vurderinger blir viktig å legge til grunn for valg av fremtidig skolestruktur? Rådmann er 

av den oppfatning at følgende vurderinger er av stor betydning for de beslutningene som må 

tas:  

Mindre ressurser til skolene vil føre til lavere voksentetthet. Rådmann mener at skolen må 

organiseres slik at de ressursene skolen har til rådighet fordeles og kanalisere til de som har 

størst behov for det. En videreføring av dagens struktur, vil måtte gå på bekostning av tidlig 

innsats og økt pedagog/voksentetthet. Kommune må tilnærme seg en strategisk ressursbruk, 

og sørge for at tid, penger og menneskelige ressurser gjenspeiler prioriterte mål. Det må 

legges til grunn gjennomtenkte og velinformerte beslutninger om hva slags organisering og 

personal- og undervisningsressurser som mest sannsynlig vil fremme økt måloppnåelse.  

 

Rammeoverføringene til kommunen for aldersgruppen 6-15 år vil bli ytterligere redusert i tak 

med nedgang i elevtallet. Dersom man ikke endrer struktur i dag, vil det uansett være et grep 

som er tvingende nødvendig i fremtiden. En ytterligere utsettelse av strukturendringen vil gjøre 

det vanskelig for skolesektoren å nå målet på 15 millioner i nedtrekk, noe som igjen vil påvirke 

kommunens totale økonomiske situasjon i ytterligere negativ retning.   

 

Skolene i Fauske er avhengig av robuste fagmiljø for å møte fremtidige kompetansekrav. En 

utarming av ressursene til grendeskolene, vil føre til mindre et kollegialt miljø, færre å 

samhandle med og færre voksne som ser de samme barna. I et større fagmiljø vil det være en 

styrke å kunne utnytte hverandres sterke sider, og utfylle hverandre i forhold de de oppgaver 

som skal løses. Tilrettelegging av profesjonelle læringsfellesskap har betydning for å utvikle 

skoleorganisasjon og fremmer økt måloppnåelse.  

 

Rådmann er av den oppfatning at en endring i dagens skolestruktur er nødvendig for å møte 

morgendagens økonomiske og faglige utfordringer.  

 

 

8. Kilde 

K-sak 24/16 med vedlegg  

K-Sak 57/18 

K-sak 99/18 

Telemarksforskning rapport 338 2014 

GSI – Grunnskolens informasjonssystem  

 

 



29 

 

 

 



1 
 

Fauske, 25.02.2019 

 

Uttalelse fra SU ved Hauan skole ang.  høringen ifm. skolekretser og skolestruktur. 

Høringsfrist 12. mars 2019.  

  

SU ved Hauan skole ønsker å komme med en uttalelse ift. høringen om skolestruktur og skolekretser, 

og tar utgangspunkt i de spørsmålene det bes om innspill på. 

1) Vi ønsker alternativ a) med å beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum. 

 

2) Først og fremst så er det poenget med at Fauske kommune sparer like mye enten det blir 

alternativ a) eller b). Dermed er ikke økonomi et argument å bruke for å legge ned Hauan og 

Erikstad skole. Vi har vektlagt følgende vurderinger ut i fra grunnlagsmaterialet:  

a. 6.1.2 Understøtte bostedutvikling. Det ble nylig lagt ut på Fauske kommune sine 

hjemmesider, en plan for detaljregulering for Sjåheia. Der står det bl.a. følgende; 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger og leiligheter, 

lekeplass, friområde, tursti, barnehage, forretning, veg, gang- og sykkelveg og 

parkering. Dette sier noe om at Hauan er den delen av Fauske som virkelig er i sterk 

vekst, noe som igjen kan føre til øking av barn i skolealder i dette området i årene 

fremover. Det igjen kan tilsi at det er behov for både Hauan og Finneid skole.  

b. 6.1.4 Miljø og helse i skolen. Hauan skole har god plass til sine elever, og de har 

mulighet til å dele opp i mindre grupper ved behov. Ift. læringssituasjoner, 

organiseres det mye stasjonsarbeid i klassene ila. en uke. Da er det en stor fordel at 

man har tilgang til en del rom, noe som kan komme til å være en større utfordring på 

en skole med flere elever.  

c. 6.2.1 Barnas beste. Det er bred enighet både i FAU, blant lærere, foreldre, elever og i 

SU at dersom Hauan skole opprettholdes, kommer elevene til å ha det godt. Vi er 

også av den oppfatning at det er flott at elevene får vokse opp med å gå på ei lita 

skole, da vi har utelukkende positive opplevelser med det – gjennom mange år! 

d. 6.2.3 Skolevei og trafikksikkerhet. SU ved Hauan skole oppfatter ikke Rognveien som 

trafikksikker for de minste elevene. Det er ikke noe fysisk skille mellom bilvei og 

gangfelt, og det er mange stikkveier som kommer inn. I tillegg blir gangveien ofte 

ikke brøytet for seint på dag. Vi tenker også at fartsdumper (løse?) kan være et fint 

alternativ for få ned farten i veien, og muligens en endring til at Rognveien blir 

forkjørsvei? Videre fra gamle Bunnpris anser vi skoleveien som trafikksikker.  

e. 6.3.2 Koblinger av tjenester. Hauan skole henger sammen med Hauan barnehage, og 

det er en flott kobling ift. opplæring og utnyttelse av hverandre. Barn fra Hauan 

barnehage opplever det som veldig trygt og godt når de går fra barnehagen til 

skolen. Det er også et godt skolestartsamarbeid mellom skole og bhg.  

f. 6.3.3 Tjenestekrav og tjenestekvalitet. Vi er opptatt av at alle elevene blir sett og hørt 

hver eneste dag de er på Hauan skole. Vi mener at det for elevenes del vil være 

bedre å være en av 14, enn en av 28. Det vil være dobbelt så mange som trenger de 

voksne sin oppmerksomhet, selv om man tidvis kommer til å være to pedagoger. Det 
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er også viktig å poengtere at jo flere personer som er i et rom, jo mere støy blir det.  

Et annet poeng vi i SU ønsker å trekke frem, er at det oppleves som lettere å få til et 

godt foreldresamarbeid når klassene er små. Hauan har gjennom alle tider hatt et 

meget godt foreldre – hjem samarbeid. Det ønsker vi å beholde.  

 

3) Ift. reduksjon i voksentetthet ser vi at Fauske skolene i dag ligger over hva andre kommuner 

gjør, og tenker at det ikke trenger å bli en dårlig skole selv med nedskjæringer. Slik tallene ser 

ut for Hauan skole per nå, mener vi at det fortsatt vil være en flott skole å ha som 

læringsarena. «28 elever er 28 elever – uansett hvor mange voksne du pakker innimellom!» 

(sitat fra tidligere lærer ved Hauan skole). Vi ser at kan være mange muligheter med små 

elevgrupper, med å slå sammen klasser / aldersblanding under temaundervisning, 

kroppsøving o.l. Vi mener derfor at å beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum 

hvor både lærere / voksne og elever er fordelt utover, vil være den beste løsningen for alle 

parter.  SU ønsker å være meget tydelige på at uavhengig av pedagogisk personale, mener 

vi det vil være best for elever, foreldre og lokalmiljø å opprettholde Hauan skole.  

 

4) SU ved Hauan skole synes det er veldig positivt med opprettelse av skolekretser i Fauske 

kommune, og har ingen innvendinger mot forslaget om hvor kretsene skal gå. Det vi i 

midlertid ønsker å poengtere, er muligheten for å la Finneid få tilbake mellomtrinnet (5-7). 

Med det tenker vi at Hauan elevene går på Hauan skole ut 4. klasse, for så å flytte over til 

Finneid skole på 5-7 trinn. Det vil være en god utnyttelse av de nye flotte, lokalene på 

Finneid, samtidig som det vil gi bedre rom på Vestmyra 

 

 

Dette er en uttalelse gjort av SU ved Hauan skole i felleskap. 

 



Innspill til høring av skolestruktur   

 

1. Vi her på Finneid  FAU ønsker en sammenslåing av skolene, med endring av skolestrukturen 

og 2 skoler. 

 

2. Vi ser at elevtallet blir mindre på Finnid og klassene blir halvfull. Vi syns at med den 

sparingen som skal skje er det bedre med sammenslåing. Her på Finneid har vi plass til alle 

ungene fra Hauan.  

Vi har ett fantastisk nytt uteområde, og flere tomme nye lokaler. 

Vi tror at elevene og lærere får ett bedre faglig og sosialt læringsmiljø ved sammenslåing. 

Flere lærere på 2 skole vil utvide det faglige og sosiale miljøet enn få lærere med 4 skoler. De 

vil ha flere å diskutere med. 

Individuell tilrettelegging for elever blir vanskeligere å få til på med fådelt skole. Da de har 

barn i forskjellige klassetrinn. 

 

3. Voksentettheten/ lærerene og fådelt skole har en stor betydning for vårt valg.  

Vi ønsker ikke fådelt skole da vi ikke tror det vil gi det samme faglige som enkeltklasse. 

Vi tror det blir vanskeligere for å se hvert enkelt barns behov da de er i forskjellige aldre. 

4. Vi støtter opp om det som er lagt fram i forhold til skolekretser. 

 

 

 

Mvh FAU- Finneid  

v/leder Kristina Stendal 



Høringsuttalelse skolestruktur Fauske kommune

Utdanningsforbundet er klar over de økonomiske utfordringene kommunen har, utfordringen er å
gjøre riktige og kloke valg for fremtidens Fauske. Utdanningsforbundet har tidligere frarådet bruk av
ostehøvelprinsippet. Dette vil føre til en utarming av Fauskeskolen, og vil ikke være forsvarlig
hverken pedagogisk, økonomisk eller personalpolitisk.

Utdanningsforbundet Fauske har bedt klubbene i lokallaget og medlemmer uten klubbtilhørighet om
å komme med høringsuttalelser i skolestruktursaken. Medlemmene er delt i sine synspunkt. Vi
mener det det er viktig å få frem medlemmenes synspunkter. Her er en kort oppsummering:

Skole: Ant.
medlemmer:

Innstilling:

Erikstad: 10 4 skoler i sentrum

Finneid: 13 2 skoler i sentrum

Hauan (skole + barnehage) 13 4 skoler i sentrum

Sulitjelma: 13 2 skoler i sentrum

Valnesfjord: 23 2 skoler i sentrum

Vestmyra: 77 2 skoler i sentrum

Klubbenes høringsuttalelser fremkommer i sin helhet i vedlegg 1 –6.

Samtlige klubber mener innføring av kretsgrenser er nødvendig uavhengig av resultat av
skolestrukturdebatten.



Medlemmer som er for å redusere antall skoler i kommunen utgjør 85 % av stemmene, mens 15 % av 

stemmene ønsker å beholde dagens struktur.  

Skolestruktursaken er en komplisert og vanskelig sak. Dette gjør at vi velger å legge ved alle 

høringsuttalene i sin helhet og ønsker at politikerne kommer frem til en løsning slik at skolene kan få 

ro og de ansatte kan fokusere på den videre pedagogiske utviklingen.  

Styret i Utdanningsforbundet støtter, på grunn av kommunens økonomiske situasjon, rådmannens 

vurdering av skolestruktur i Fauske kommune hvor det blant annet vises til:  

 Behov for å gjøre strukturelle endringer der målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også 

for kommende generasjoner i Fauske. 

 Organisering slik at de ressursene skolen har til rådighet fordeles og kanalisere til de som har 

størst behov for det.  

 En strategisk ressursbruk og sørge for at tid, penger og menneskelige ressurser gjenspeiler 

prioriterte mål.  

 Betydningen av profesjonelle læringsfellesskap for å utvikle skoleorganisasjon og fremme økt 

måloppnåelse. 

Økonomisk stabilitet, organisering og strategisk bruk av ressurser og et profesjonelt fellesskap skal, 

slik det fremstår i dokumentet nevnt ovenfor, bidra til et nødvendig handlingsrom for Fauskeskolen i 

fremtiden. For å utvikle Fauskeskolen er det behov for stabile og robuste fagmiljøer der 

kompetansen bygges og utnyttes. Barnets beste skal alltid stå sterkt både når det gjelder den 

ordinære opplæringen og for de elever som har behov for spesialundervisning. Politiske vedtak må 

sørge for at dette er mulig. 

Konsekvensen av tidligere vedtak om å kutte 15 millioner i skole får alvorlige konsekvenser uansett 

struktur. Ved å beholde fire skoler i sentrum frykter styret at det vil føre til en enda større utarming i 

skolene. 

Styret Utdanningsforbundet ser derfor ingen annen utvei enn å støtte flertallet av medlemmenes 

synspunkt om å redusere antall skoler i Fauske sentrum.  

 

Styret Utdanningsforbundet Fauske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 Erikstad skole/SFO 

Uttalelsene fra Utdanningsforbundet/klubben ved Erikstad skole vedrørende skolestruktur i 

Fauske/sentrumsområdet. 

 

I disse dager fullføres første del av ombyggingen av Erikstad skole. Det betyr at administrasjon, 

lærere, SFO-leder og assistenter flytter alle sine aktiviteter ned i første etasje, og ombyggingen av 2. 

etasje til barnehage kan starte. 

Naturlig nok er vi spente på hvor lenge vi får lov til å arbeide i «nye» lokaler. Vårt håp er at det vil 

være noe lenger enn ca. 4 måneder. 

La oss starte med at vi forstår og aksepterer det økonomiske utgangspunktet. Kommunen må spare. 

Derfor forstår vi også at vi blir færre, men samtidig vil vi argumentere for hvorfor vi mener vi har 

«livets» rett. I den sammenheng vil vi også kommentere punkter i dokumentet: En vurdering av 

skolestruktur i Fauske kommune/rådmannens høringsnotat. 

Hvorfor bør så Erikstad skole bestå: 

1. Vi har en klar og innarbeidet pedagogisk kultur, hvor aldersblanding er et sentralt 

virkemiddel. Det gjør at vi også mener oss i stand til å handtere en tilværelse med noe mer 

sammenslåtte klasser. 

2. Vi har et stort og naturlig uteområde med rike muligheter for variert lek. 

3. Vi tilbyr elevene et trygt og oversiktlig elevmiljø både ute og inne. 

4. Vi har et relativt nytt og godt vedlikeholdt bygg som vil stå seg i mange år fremover. 

5. Vi tilbyr en trygg nærmiljøskole. 

6. En opprettholdelse av drift ved Erikstad skole vil gi elevene på 1-4 trinn god plass både på 

Vestmyra og Erikstad. Vi mener det er ganske godt belegg for å si at selv om det formelt sett 

er plass for Erikstad-elevene på Vestmyra, vil det bli trangt. De største klassene (i antall 

elever) vil være avhengig av å disponere de største klasserommene. Det kan bety at klasser 

på samme trinn ikke nødvendigvis får en optimal plassering i forhold til hver andre . 

Tilflytting av elever vil også kunne bli et tema. 

7. Erikstad skole kan være et alternativ for elever som av ulike årsaker ikke finner seg til rette 

på Vestmyra. Det kan eksempelvis handle om atferd og/eller elever som trenger et mer 

oversiktlig miljø. 

8. Erikstad skole kan bestå dersom man er villig til å bruke samme argumentasjon for 

kretsgrenser mellom Erikstad og Vestmyra, som mellom Vestmyra og Finneid. 

 

Så til dokumentet: En vurdering av skolestruktur i Fauske kommune 2019./Rådmannens 

høringsdokument. 

Her velger vi å kommentere de enkeltpunkter i teksten vi er; uenige med/har en annen 

vurdering/stiller spørsmål ved. 

Punkt 4.4 Nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 



Rådmannen skriver: Nedleggelse av Hauan og Erikstad skole vil medføre økt lærertetthet på andre 

skoler/i andre klasser. 

 

Vårt spørsmål er: 

Vil man ikke uansett forholde seg til lærernormen vedtatt innført for fullt fra skoleåret 2019-2020. 

Planlegger i så fall Fauske kommune å tilføre ressurser ut over dette, for eksempel i basisfagene? 

Punkt 6.1.4. Miljø og helse i skolen. 

Rådmannen skriver: Det er plass for elevene fra Erikstad på Vestmyra dersom kretsgrenser innføres 

og de største klassene får de største rommene. 

Vår kommentar: Dette fremstår ikke som optimalt miljømessig, særlig dersom naturlig 

samarbeidende klasser kommer uhensiktsmessig langt fra hverandre. Samtidig er trangboddhet 

neppe en plussfaktor når man skal arbeide for et godt elevmiljø. (Ei heller for de voksne.) 

Punkt 6.1.5. Integrering og flerkulturelt samfunn.  

Erikstad skole har nettopp fått tilført elever med flerkulturell bakgrunn fra Vestmyra. I begrunnelsen 

for ønske om flytting lå det blant annet et ønske om større språkstimulering i norsk, særlig knyttet til 

omgang med andre elever, herunder for eksempel i friminutt. 

Punkt 6.2.1. Barnas beste. 

Rådmannen skriver: Barna som blir tilbudt skoleplass på nye skoler vil få tilgang på byens beste 

skoleanlegg, hvor mulighet for tilrettelegging for den enkelte elev er godt ivaretatt. 

Vår kommentar: Med såpass ny skole som vi har på Erikstad kombinert med de areal vi har 

tilgjengelig, mener vi å ligge minst på høyde med Vestmyra når det gjelder mulighet for 

tilrettelegging for den enkelte elev. Trangboddhet er nå engang trangboddhet, enten bygget er nytt 

eller ikke. Slik sett oppfatter vi dette mer som et argument for å opprettholde Erikstad enn det 

motsatte.  

Rådmannen skriver: Etter all sannsynlighet vil barna som berøres av de strukturelle forandringene 

oppleve en hverdag med større kulturelt mangfold, bedre tilgang på spesial og hjelpetjenester og 

mer spesialpedagogiske tjenester. 

Vår kommentar: Dette oppfatter vi mer som en påstand enn fakta. Dessuten er det vel opp til 

kommunen å fordele de ulike tjenester i forholdsmessige størrelser, slik at alle elever som skal 

ha/trenger, får det det de har krav på. 

Punkt 6.2.2. Elever med spesielle behov. 

Rådmannen skriver: En endring av skolestrukturen vil i større grad gi mulighet for oppfølging av 

opplæringslovens paragraf 1-4. Tidlig innsats på 1-4 trinn. Selv om klassestørrelsen øker noe, så gir ny 

struktur mulighet for flere pedagoger i basisfagene, noe som igjen gir større rom til å følge opp 

intensjonene i opplæringslovens paragraf 1-4. 

Vår kommentar: Mulighet for flere pedagoger er ikke det samme som at det blir flere pedagoger. Vil 

man i så fall tilføre pedagoger ut over det som ligger i lærernormen ? 

 



Punkt 6.3.3. Tjenestekrav og tjenestekvalitet. 

Rådmannen skriver: Henviser her til hele avsnitt 3/s. 21. (Startord: Forut – Sluttord: 

kompetansemiljøer) 

Vår kommentar: Alt dette mener vi å kunne levere på Erikstad. 

Rådmannen skriver: Henviser til hele avsnitt 5/s. 21. (Startord: Forskrift – Sluttord: praksis.) 

Vår kommentar: Vi oppfatter det slik at kollegiet på Erikstad jobber etter modellen beskrevet i 

teksten. 

Rådmannen skriver: En videreføring av dagens skolestruktur vil medføre at tiden til ledelse ved 

skolene må reduseres, dette vil måtte gå på bekostning av oppfølging av skoleutvikling og de 

utfordringer som skolen står over for. 

Vår kommentar: I stedet for vil gå på bekostning vil vi skrive kan gå på bekostning dersom man ikke 

er oppmerksom. (Hvor ble det forresten av begrepet: Effektivisering?) 

Rådmannen skriver: I et mindre kollegialt fellesskap vil det også være mindre rom for å imøtekomme 

de ansattes behov for tilrettelegging, og sikre at de får brukt sine sterke sider. 

Vår kommentar: Vi på Erikstad ser at vi kan stå over for større faglige utfordringer enn i et større 

kollegium, men enn så lenge er de fleste av oss allmennlærere. 

Rådmannen skriver: Hvis kommunen skal nå ambisjonen om at lærerne skal ha et arbeidsfellesskap 

for å utvikle en akademisk orientert undervisning er det viktig med større skoleenheter. 

Vår kommentar: Vi tør vel å påstå at undervisning gitt ved Erikstad skole i både nå og fremtid vil være 

like akademisk orientert som den gitt ved Vestmyra. 

Generelt side 24-25 

Vår kommentar: Det er godt å lese at noe taler for vår eksistensberettigelse. 

Rådmannen skriver: Om mobbing: Problemene ligger nok mer i måten skolene blir ledet på, og 

samarbeidet mellom lærerne, særlig dersom lærerstaben har problemer med å opptre konsekvent og 

samstemte overfor elevene. 

Attraktive utemiljø (skolegårder) vil kunne bidra til å redusere mobbing og hærverk. 

Vår kommentar: Hos oss er vi samstemte. Vi jobber som et team hvor SFO er inkludert. Vi mener i 

tillegg å ha et særdeles attraktivt utemiljø. 

Igjen: Disse punktene taler mer for å opprettholde Erikstad enn det motsatte. 

Punkt 6.3.4. Faglige satsinger. 

Rådmannen skriver: Veilederkorpset har gitt tilbakemelding på at dagens organisering med fire 

sentrumsskoler, ikke nødvendigvis er den beste for elevene, ut fra de observasjoner som er gjort så 

langt. 

Vår kommentar: Vi vil gjerne ha dokumentert disse uttalelsene, gjerne med begrunnelse. Slik vi 

oppfattet kommentarene fra veilederkorpset under deres besøk på vår skole, er Erikstad skoles 

eksistens ikke en hemsko for elevene, snarere det motsatte. 

 



Punkt 7. Oppsummering. 

Rådmannen skriver: En videreføring av dagens struktur, vil måtte gå på bekostning og økt 

pedagog/voksentetthet. 

Vår kommentar (Gjelder antall pedagoger.): Ja men bare dersom kommunen tilfører pedagogisk 

personale ut over den nasjonalt vedtatte lærernormen, hvor nettopp tidlig innsats er et 

hovedmoment. 

 

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Erikstad skole  

Roger Nicolaysen 

Arbeidsplasstillitsvalgt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 Finneid skole/SFO 

Uttalelsene fra Utdanningsforbundet/klubben ved Finneid skole vedrørende skolestruktur i 

Fauske/sentrumsområdet 

  

1) Hva er mest ønskelig:  

a. Beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum  

b. Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum  

 Vårt forslag er å endre dagens skolestruktur til 2 skoler i sentrum. 

 

2) Hvilke vurderinger er vektlagt i vurderingen ut fra grunnlagsmaterialet   

 Dersom vi blir 4 skoler kommer det til å bli få pedagoger igjen på skolene, men 

arbeidsoppgavene kommer til å bli de samme. Derfor kommer arbeidsbelastningen til å bli 

større. 

 Dersom det blir 2 skoler blir det flere elever i klassene og de har da flere medelever å velge 

mellom. Ikke så sårbart dersom noen er borte. 

 Dersom det blir 2 skoler blir det flere kontaktlærere i klassen. Det er da lettere å gi 

spesialundervisning. 

 Dersom det blir 2 skoler blir det enklere å dekke opp for hverandre dersom det er sykdom. 

Det blir enklere å dekke opp for hverandre når det er flere lærere inne i klassene. 

o Vil da trenge færre vikarer 

 

3) En videreføring av dagens struktur gir betydelige reduksjoner i lærer/voksentetthet i hver enkelt 

skoleklasse i hele kommunen, samt innføring av fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 

klassetrinn er lavere enn 25 elever. Har dette betydning for valg av alternativ, og hvorfor?  

 Det har stor betydning for vårt valg. Vi på Finneid har to små klasser som da kommer til å bli 

slått sammen til neste år. Disse klassene er små, men vi mener de er for store for å bli slått 

sammen.  

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune  

 Vi ser positivt på innføring av skolekretsgrenser, dette vil føre til bedre forutsigbarhet for 

kommende år. 

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Finneid skole  

Anita Helgesen 

Arbeidsplasstillitsvalgt    

 

 



Vedlegg 3 Hauan barnehage og Hauan skole/SFO 

UTTALELSE ANGÅENDE SKOLESTRUKTUR HAUAN BARNEHAGE 

Det er kun meg som er medlem i Utdanningsforbundet og derfor gir jeg tilbakemelding på hva jeg 

mener. 

 

Del 1 går ut på å endre skolekrets. Jeg er fornøyd med forslaget på inndeling slik det er fremstilt i 

dokumentet. To skole kretser Hauan og Finneid – Vestmyra og Erikstad. Dette vil ikke berøre elever 

som allerede har begynt på skolen men for fremtidige elver. Det er en fornuftig deling av 

skolekretsen. 

Del 2 går ut på endring av skolestruktur, med et forslag om nedleggelse av Erikstad og Hauan skole. 

Elevtallet har sunket de 10 siste årene med om lag 300 elever. Det er gitt en reduksjon på nesten 35 

mil kroner. Skolene i Fauske har ikke fått reduksjon i overførte midler til tross for nedgangen i 

elevtallet. Dette sammen med andre faktorer har gjort at de har brukt for mye penger til driften av 

skolene. Dette betyr at det må store innstramminger og store kutt for å få skole økonomien på rett 

kurs. 

Uansett struktur, skal skolesektoren kutte med 15 mill., effektuert fra 01.01.2020. og halvparten fra 

2019. Det vil uansett bli store konsekvenser uansett om vi beholder dagens struktur med 4 

sentrumsskoler, eller om det blir nedleggelse av to skoler. Det jeg forstår er at uansett hvilken 

struktur vi velger vil skolene merke den innsparingen som trer i kraft. 

Det betyr ikke at Hauan blir noe dårlig skole. Selv med kutt i lærer, assistent, fagarbeider, SFO, 

merkantil og rektor stillinger. Jeg har stor tro på at Hauan skole vil være en skole i særklasse som 

fortsatt vil gi elever et utmerket tilbud, med stor trivsel, tilhørighet, trygghet og kvalitet. 

For barnehagen har det også hatt stor betydning å kunne samarbeide med skolen i et 

oppvekstperspektiv. Barn har begynt i barnehagen som ettåring og fortsatt i skolen til de ble 11 år, så 

flyttet ned på Vestmyra skole. Sterke nettverk hos barn har blitt bygget med gode relasjoner til 

hverandre, foreldre og lærere.  I et samfunn med mye skiftninger og endringer i 

familiesammensetninger har den trygge starten vært med på å gi barna en plattform som har gjort 

dem til trygge individer i det videre skolemiljøet som ungdomsskole og videregående skole. 

Slik jeg opplever driften av bygget i dag er at den ikke har store alvorlige driftsutfordringer. Selve 

lokaliseringen av barnehage/skole har vært idel. Svært gode lysforhold, klima, natur inn til skolen og 

nærhet til Fauske sentrum.  

Ved sammenslåing av klasser og mindre bruk av klasserom og Grendehus vil det være mulighet for 

utvidelse av barnehageplasser.  

Ser at Fauske kommune er i ferd med å legge ut nye tomter i nærmiljøet til skolen. I tillegg er unge 

familier i ferd med å kjøpe opp hus i veiene rundt skolen da de som bygde husene på 70-tallet velger 

mindre boenheter pga. alder. Det vil kanskje gi en vekst i tilknytning til Hauan skole. 

Med vennlig hilsen 

Hilde Kristensen Moen 

 

 



Klubb Hauan skole/SFO går for følgende: 

1) a. Beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum. 

 

2) Vurderinger som er vektlagt: 

- Miljø og helse i skolen: Gode klasserom, god tilgang på grupperom, gymsal. God plass på uteområde 

som er tilpasset lek og utfoldelse. Sosialt: alle kjenner alle – trygghet og trivsel går hånd i hånd med 

læring. Mindre konflikter. Bra at elevene får vokse opp med å gå på ei lita skole. 

- Barnas beste: Tilhørighet, nærhet, skolemiljø, trafikksikkerhet. Klassestørrelser: I en klasse med 15 

elever, har du kun de å bruke tiden din på. I en klasse på 30 elever er det dobbelt så mange som 

trenger oppmerksomhet, selv om man tidvis kommer til å være to pedagoger. Jo flere personer i et 

rom, jo mere støy. Lettere med godt foreldresamarbeid når klassene er små. For elevenes del: bedre 

å være en av 14 enn å være en av 28. 

 

- Fremtidig kompetansekrav: Kollektiv utvikling: vi har gode muligheter til treffpunkter for 

utviklingsarbeid. Godt kvalifiserte ansatte her per i dag. 

 

- Tjenestekvalitet: Mulighetene er mange med små elevgrupper: slå sammen klasser/ aldersblanding 

under temaundervisning, kroppsøving o.l. jf. Dybdelæring. 

- Understøtte bostedsutvikling: Området rundt Hauan er i stadig utbygging. Nylig er det lagt ut nye 

tomter øverst i Hauan. 

3) Klubben mener at det vil være bedre for elevene å gå på sin nærskole. De kan gå til skolen selv, og 

blir kjent med barn i nærområdet. De danner vennskap på tvers av klasser. Elevene har større sjanse 

for å bli sett dersom de er en av 14 fremfor en av 28. Jo flere personer (også pedagoger) i et rom, jo 

mer støy. Både ansatte og elever kjenner hverandre på tvers av klasser. Miljøet blir trygt og 

gjennomsiktig. Konflikter oppfattes raskt, og blir tatt tak i med en gang. Lav terskel for å ta kontakt 

med hjemmet, da lærer blir kjent med foreldrene.  

 

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretsgrenser: 

Klubben er for innføring av skolekretsgrenser. Litt under halvparten av medlemmene presiserer at 

dette bør innføres først og fremst dersom småskolene opprettholdes. Dersom det ender opp med to 

skoler i sentrum mener disse medlemmene at foresatte bør kunne velge skole, da 

nærskoleprinsippet ikke helt kommer til sin rett for alle elever. Det vil for eksempel bli lettere og 

kortere for elever som bor nederst i Hauan å gå selv til Vestmyra, fremfor til Finneid.  

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Hauan skole  

Una Lehn Berg 

Arbeidsplasstillitsvalgt    

 



Vedlegg 4 Sulitjelma skole/SFO 

Skolestruktur Fauske kommune  

– uttalelse fra medlemmene ved Sulitjelma skole 

Vi er bedt om å komme med innspill på følgende 4 punkter:   

1) Hva er mest ønskelig:  

a. Beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum  

b. Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum  

Forelagte ressurstildeling til alle skolene i kommunen tilsier at skolene tvinges til å velge alternativ b. 

«Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum». Ved å «velge» dette alternativet kommer 

alle skolene best mulig ut av ressurstildelingen. Alle medlemmene er enige i dette.  

 

2) Hvilke vurderinger er vektlagt i vurderingen ut fra grunnlagsmaterialet (kapittel 6 i vedlegget)  

Den foreslåtte ressurstildelingen for skoleåret 2019/2020 ligger til grunn i vurderingen. 

Grunnlagsmaterialet er lite saksnøytralt og virker tilpasset argumentasjon for alternativ b.  

 

3) En videreføring av dagens struktur gir betydelige reduksjoner i lærer/voksentetthet i hver enkelt 

skoleklasse i hele kommunen, samt innføring av fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 

klassetrinn er lavere enn 25 elever. Har dette betydning for valg av alternativ, og hvorfor?   

Valg av alternativ presses frem ut fra ressurstildelingen. Punkt 3) får betydning i forhold til mulig 

organisering og gjennomføring av opplæring. Ansatte ved Sulitjelma skole har flere års erfaring med 

arbeid i fådelt skole og har opparbeidet gode rutiner, planer og god oppfølging på tvers av årstrinn. 

Det uttrykkes forståelse for at lærere som har ingen eller liten erfaring med arbeid i fådelt skole ser 

utfordringer ved denne organiseringen.  

 

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune  

Medlemmenes innspill til opprettelse av skolekretser: For å opprettholde skoler og elevtall i utkanten 

av kommunen bør elever som bosettes fra Sjønstå og videre oppover dalen mot Sulitjelma i 

utgangspunktet sokne til Sulitjelma skole.  

 

Medlemmene ved Sulitjelma skole stiller seg spørrende til fremgangsmåten og saksdokumenter 

tilknyttet omstruktureringsprosessen. Vi vedkjenner på ingen måte fremgangsmåten i denne 

prosessen hvor det legges opp til at skolene som «må» legges ned, og skolene rundt, presses til å 

velge det beste alternativet for alle. Sakspapirene er ikke nøytrale, de er formulert til fordel for 

alternativ b. (nedleggelse av to skoler i sentrum). Her fremtvinges at ansatte ved de ulike skolene må 

velge at to skoler skal legges ned.  



Medlemmene har forståelse for nedskjæringer, det har vi kjent på kroppen i alle år, men metoden 

som brukes ved at ansatte må ta konsekvensene av «eget valg» når det egentlig ikke er lagt opp til et 

reelt valg, er svært lite real og fronter liten tiltro til både prosess og fremtid.  

 

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Sulitjelma skole  

Hilde Hansen 

Arbeidsplasstillitsvalgt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 5 Valnesfjord skole/SFO 

 

Klubben ved Valnesfjord skole ønsker alternativ B, endring av skolestruktur til to skoler i Fauske 

sentrum. Klubben var enstemmig enig i at dette var det beste alternativet for oss.  

Det er selvsagt vanskelig å ønske skoler nedlagt, men i denne omgangen påvirker det oss i stor grad. 

Økonomien i Fauske kommune er slik at vi ikke ser det hensiktsmessig å drive fire skoler i sentrum.  

Klubben ønsker å unngå fådelte klasser, men ved veldig små klasser ser vi at det kan være et behov.  

Når det gjelder innføring av skolegrenser i kommunen er klubben positiv til dette.  

 

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Valnesfjord skole  

 

Kamilla Svartsund 

Arbeidsplasstillitsvalgt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 6 Vestmyra skole 

Ved Vestmyra skole er det 95% av medlemmene som går for 2 skoler i sentrum. 

Hovedargumentene fra Vestmyra er:  

1) Med hensyn til den allerede vedtatte skolestrukturen, som er bestemt av politikerne. 

Avgjørelsen ble tatt da Vestmyra ble bygget, dette gjør at vi har ikke lenger har det handlingsrommet 

vi hadde før og må tilpasse driften i samsvar med økonomien for å kunne gi et forsvarlig tilbud til 

brukerne.  

2) Den økonomiske situasjonen: 

Den største grunnen til at vi stemmer for to skoler, som følge at punkt 1. 

 

3) Vi tenker på brukernes beste: 

Dersom strukturen bevares vil det føre til enorme kutt som vil gå utover brukerne. 

 

4) Hensyn til organisasjon og ansatte: 

Lærergjerningen i dag er tuftet på profesjonelle felleskap og læreren som underviser alene bak en 

stengt dør er forbi. Fremtidens skole krever større fagfelleskap med faglig bredde og kompetanse. 

Allmennlæreren som kan undervise i de fleste fag er på tur ut og Fauskeskolen må møte fremtiden 

med de endringer som er bestemt fra statlig hold.  

Klubben ved Vestmyra har innsett de økonomiske realiteter og hvilke grep kommunen er nødt til å 

gjøre for å komme i balanse. Videre mener klubben at prosessen er gått for langt og at det ikke er 

mulig å gjøre om. Klubben i Utdanningsforbundet Vestmyra er, som følge av den politikk som har 

vært ført og de valg som allerede er tatt, bekymret for hvilken rasering opprettholdelse av 4 skoler i 

sentrum vil ha å si for skoletilbudet i hele kommunen.   

Klubben uttrykker også bekymring for at det kan bli fådelte klasser dersom dagens skolestruktur 

opprettholdes.  

Klubben mener innføring av kretsgrenser er nødvendig uansett løsning. Klubbens synspunkter på 

kretsgrenser hadde samme avstemmingsresultat som tidligere nevnt.  

 

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Vestmyra skole  

 

Lena Wangen 

Arbeidsplasstillitsvalgt    

 



 

FAU ved Valnesfjord skole         

v/Margrete Torseter 

margretetorseter@me.com 

 

 

Til Fauske kommune 

postmottak@fauske.kommune.no 

 

25. februar 2019 

 

HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV SKOLESTRUKTUR OG INNFØRING AV 

SKOLEKRETSER  

 

FAU ved Valnesfjord skole er fornøyd med at Fauske kommune prioriterer skole 

høyere enn sammenlignbare kommuner, men aksepterer at nedgangen i elevtall må 

gi seg utslag i at det kuttes i driftutgiftene til skole. 

 

Vi legger ut fra kommunestyrets tidligere vedtak og rådmannens vurdering av 

skolestruktur i Fauske til grunn at utgiftene til skoledrift må reduseres. Videre legger 

vi til grunn at også Valnesfjord skole vil bli berørt av kuttene, uavhengig av hvilken 

skolestruktur en ender opp med. For oss er det derfor viktig at det ikke bare er 

innbyggere med tilknytning til Erikstad skole eller Hauan skole som blir hensyntatt. 

Dette er en sak som i høyeste grad også gjelder fremtiden for skoleelever i 

Valnesfjord. 

 

Det er i høringsbrevet bedt om innspill på fire punkter, og vi deler denne uttalelsen 

inn i de samme punktene. 

 

1) Hva er mest ønskelig:  

a. Beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum  

b. Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum  

 

Valnesfjord FAU mener at det er nødvendig å redusere antall skoler i Fauske 

sentrum til to.  



 

2) Hvilke vurderinger er vektlagt i vurderingen ut fra grunnlagsmaterialet 

(kapittel 6 i vedlegget)  

 

Kommunens administrasjon har etter vår oppfatning foretatt en grundig vurdering av 

alle områder knyttet til endring i skolestruktur. Vi ser at det nok kan være ulike 

oppfatninger når det gjelder enkelte av forutsetningene og konklusjonene, men 

velger å legge vurderingene til grunn. 

 

Avgjørende for vår vurdering er vårt ønske om at barna i Valnesfjord skal være sikret 

kvalitet i sin skolehverdag, og ha best mulig forutsetninger for å tilegne seg den 

kunnskapen som kreves. Da må antall lærere og andre voksenpersoner i skolen i alle 

fall ikke reduseres mer enn høyst nødvendig. En reduksjon i tiden til skoleledelse er 

heller ikke ønskelig, da utviklingsoppgaver er viktige å ivareta. 

 

Fauske kommune står overfor utfordringer i form av fortsatt nedgang i elevtall og 

økte kompetansekrav for lærere. Dette må etter vår oppfatning bety at antall 

skoleklasser må reduseres og at lærerkollegiene bør bli større og mer robuste. 

 

Vi har selvsagt også lagt vekt på at det fra rådmannen er vurdert slik at miljø og 

helse, trafikksikkerhet og så videre for alle elever er ivaretatt. 

 

Når det gjelder vurderingen av barnets beste, vil vi påpeke at plikten til å ta hensyn til 

barnets beste må gjelde alle barn i kommunen. Vi mener at dette gjøres ved å 

redusere antall skoler i Fauske sentrum til to, i alle fall over tid. 

 

3) En videreføring av dagens struktur gir betydelige reduksjoner i 

lærer/voksentetthet i hver enkelt skoleklasse i hele kommunen, samt innføring 

av fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 klassetrinn er lavere enn 25 

elever. Har dette betydning for valg av alternativ, og hvorfor? 

 

Dette har stor betydning for vår oppfatning om at antall skoler i Fauske sentrum må 

reduseres til to. Vi ønsker ikke at våre barn skal få en større reduksjon i lærer-

/voksentetthet enn høyst nødvendig. Fådelte skoler på et sted med så mange 

innbyggere som Fauske sentrum virker for øvrig ikke som noen god løsning. 

 

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune 

 



Vi har forståelse for behovet for mer forutsigbarhet når det gjelder elevtall ved de 

enkelte skolene i kommunen, og støtter forslaget om å innføre skolekretser. Ingen 

elever bør bli nødt til å bytte skole på bakgrunn av at skolekretser innføres. Vi 

vurderer det som positivt at elever bosatt i Tørresvika fortsatt skal ha Valnesfjord 

som sin nærskole. 

 

Avslutning 

 

Vi mener at Valnesfjord gjennom nedleggelsen av Kosmo skole har tatt sin del av 

belastningen for å redusere kommunens driftsutgifter til skole. Valnesfjord skole er 

den skolen i Fauske kommune med lavest voksentetthet, og det er ikke akseptabelt 

at denne skal reduseres fordi skolestrukturen i Fauske sentrum skal opprettholdes 

også i denne omgang. 

 

Rådmannen er klar på at en effektivisering/innskrenking uten en omorganisering vil 

få konsekvenser for det faglige innholdet i skolen. En videreføring av dagens struktur 

vil gå på bekostning av tidlig innsats og økt pedagog/voksentetthet. Dette må 

unngås. Vi er opptatt av at skoledriften må være forsvarlig og lovlig. Færre voksne 

per elev vil også innebære utfordringer når det gjelder skolemiljø, der 

Fylkesmannens tilsynsrapport tilsier at Valnesfjord skole allerede har utfordringer.  

 

Vi forutsetter at politikerne nå tenker helhet og hva som blir best for samtlige 

skolebarn i kommunen, nå og i fremtiden. 

 

 

 

For FAU ved Valnesfjord skole 

 

Margrete Torseter 
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Fauske, 04.02.2019 

 

Uttalelse fra Hauan FAU ang.  høringen ifm. skolekretser og skolestruktur. 

Høringsfrist 12. mars 2019.  

  

Hauan FAU ønsker å komme med en uttalelse ift. høringen om skolestruktur og skolekretser, og tar 

utgangspunkt i de spørsmålene det bes om innspill på. 

1) Vi ønsker alternativ a) med å beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum. 

 

2) Først og fremst så er det poenget med at Fauske kommune sparer like mye enten det blir 

alternativ a) eller b). Dermed er ikke økonomi et argument å bruke for å legge ned Hauan og 

Erikstad skole. Vi har vektlagt følgende vurderinger ut i fra grunnlagsmaterialet:  

a. 6.1.2 Understøtte bostedutvikling. Bydelen Hauan består av mange engasjerte 

innbyggere, som har valgt å bosette seg nettopp her pga. nærhet til alt (les; skole, 

barnehage, lysløype, friluftsområde, butikk, sentrum, lekeområder, skøytebane, 

grendehus, for å nevne noe). Hauan er også et område hvor det foregår et 

generasjonsskifte, hvor mange av de som bygde på 1970-tallet nå flytter ut, og unge 

småbarnsfamilier flytter inn. Nærhet til skole og barnehage er viktige momenter ift. 

hvor man velger å bosette seg.  

b. 6.1.4 Miljø og helse i skolen. Hauan skole har god plass til sine elever, og de har 

mulighet til å dele opp i mindre grupper ved behov. Det oppleves også som et stort 

pluss at SFO har egne lokaler. Utearealet er storartet, og når man tenker på 

folkehelseperspektivet appellerer skog og uorganiserte lekeplasser til langt flere enn 

flotte lekeapparater gjør. Videre har Hauan skole nær tilknytning til lysløypa, som 

benyttes flittig både i og utenfor skoletid. Mange elever har også deler av lysløypa 

som skolevei. ALLE elever ved Hauan skole har per i dag en trygg og god skolevei, og 

mange elever både går, sykler og sparker til skolen året rundt. Ingen elever ved 

Hauan skole har behov for / krav om skoleskyss per i dag.  

c. 6.2.1 Barnas beste. Elevene ved Hauan skole har tydelig gitt utrykk for at de trives 

meget godt på Hauan skole, og at de svært gjerne ønsker å beholde skolen sin. De 

poengterer videre i elevrådet at de føler seg sett hver dag av de voksne, det er trygt 

og godt da de kjenner alle, de voksne er flinke å ta tak i småkonflikter som dukker 

opp så det ikke blir noen store saker, og alle har noen å leke med.  

d. 6.2.3 Skolevei og trafikksikkerhet. Hauan FAU oppfatter ikke Rognveien som 

trafikksikker for de minste elevene. Det er ikke noe fysisk skille mellom bilvei og 

gangfelt, og det er mange stikkveier som kommer inn. I tillegg blir gangveien ofte 

ikke brøytet for seint på dag. Vi tenker også at fartsdumper (løse?) kan være et fint 

alternativ for få ned farten i veien, og muligens en endring til at Rognveien blir 

forkjørsvei? Videre fra gamle Bunnpris anser vi skoleveien som trafikksikker.  

e. 6.3.2 Koblinger av tjenester. Hauan skole henger sammen med Hauan barnehage, og 

det er en flott kobling ift. opplæring og utnyttelse av hverandre. Barn fra Hauan 
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barnehage opplever det som veldig trygt og godt når de går fra barnehagen til 

skolen. Det er også et godt skolestartsamarbeid mellom skole og bhg.  

f. 6.3.3 Tjenestekrav og tjenestekvalitet. Vi er opptatt av at alle elevene blir sett og hørt 

hver eneste dag de er på Hauan skole. Videre er skolen så liten og oversiktlig at 

voksenpersonene klarer å fange opp uoverensstemmelser raskt og hjelper elevene 

med å rydde opp i det. Vi som foreldre opplever Hauan skole som trygg, og elevene 

som går der gir tydelig uttrykk for god trivsel og læring.  

 

3) Ift. reduksjon i voksentetthet ser vi at Fauske skolene i dag ligger over hva andre kommuner 

gjør, og tenker at det ikke trenger å bli en dårlig skole selv med nedskjæringer. Slik tallene ser 

ut for Hauan skole per nå, mener vi at det fortsatt vil være en flott skole å ha som 

læringsarena. «28 elever er 28 elever – uansett hvor mange voksne du pakker innimellom!» 

(sitat fra tidligere lærer ved Hauan skole). Vi mener derfor at å beholde dagens struktur med 

4 skoler i Fauske sentrum hvor både lærere / voksne og elever er fordelt utover, vil være den 

beste løsningen for alle parter.   

 

4) Hauan FAU synes det er veldig positivt med opprettelse av skolekretser i Fauske kommune, 

og har ingen innvendinger mot forslaget om hvor kretsene skal gå. Det vi i midlertid ønsker å 

poengtere, er muligheten for å la Finneid få tilbake mellomtrinnet (5-7). Med det tenker vi at 

Hauan elevene går på Hauan skole ut 4. klasse, for så å flytte over til Finneid skole på 5-7 

trinn. Det vil være en god utnyttelse av de nye flotte, lokalene på Finneid, samtidig som det 

vil gi bedre rom på Vestmyra 

 

Vi vil ellers berømme Fauske kommune for å ha opptrådt ryddig og redelig i denne prosessen, og vi 

opplever at vi har blitt tatt med og informert hele veien. 

 

Dette er en uttalelse gjort av Hauan FAU i felleskap. 

 

Mvh  

Hauan FAU 

v/leder Carine Romness Sollund 

 



 
HOVEDVERNEOMBUDET 

 

 

 

Til Fauske kommune v/Rådmann. 

 

Høringsuttalelse til endring av skolestruktur i Fauske kommune og 

innføring av skolekretser. 

 

Som Hovedverneombud er jeg informert om den økonomiske situasjon som 

Fauske kommune er kommet i, og at det må gjøres endringer.  

At vi får stadig færre barn, og bli flere eldre de senere år, vil kreve at vi fordeler 

midler på riktig måte. 

 

Kommunestyret har vedtatt en ny ressursmodell som sier hvordan ressursene 

skal fordeles, der vedtaket blant annet innebærer reduksjon i voksentettheten i 

skolene. Fordelen er vel tenkt at det blir flere voksne fordelt på færre skoler, da 

også elevtallet viser nedgang de nærmeste årene. 

Selv om elevtallet går ned, er det store utfordringer for ansatte i våre skoler. Det 

viser flere elever med ulike behov, og flere med utagerende adferd. Da er det 

viktig med god tilstedeværelse, og nok voksne til å håndtere disse.  

 

Fauske kommune eier mange bygninger hvor det har vært foretatt lite 

vedlikehold på mange av dem gjennom flere år. Ved færre bygninger vil kanskje 

vedlikeholdet bli bedre, og at vi får ansatte inn i eide lokaler, i stedet for å leie 

hos andre. 

 

Fauske den 12.03.2019 

 
 
Vibeke Furnes Hansen 
 
Hovedverneombud 
FAUSKE KOMMUNE 

  
Kopi: Kommunalsjef Nils Are Johnsplass 

          Kommunalsjef Terje Valla 

          Kommunalsjef Trond Heimtun 

 

 



Til Fauske kommune

Høringsuttalelse til endring av skolestruktur i Fauske kommune og
innføring av skolekretser.

Fagforbundeter bekymret for den økonomiske situasjon som Fauske kommune er i
og ser at detmå foretas også strukturelle endringer.

En del av våre medlemmer som har deltatt i høringsprosessen vil bevare Hauan - og
Erikstad skole. Flertall i Fagforbundetgår imidlertid for alternativet med 2 skoler i
sentrum. Styret i Fagforbundet støtter de faglige vurderingene som ligger i
høringsdokumentet i hht. budsjett 2019. Dette på grunn av økonomi og at det da vil
gå minst mulig ut over våre medlemmer i form av oppsigelse.

Fagforbundet er også bekymret for at reduksjonene av fagarbeider-/assistent
stillinger vil gå utover barn med spesielle behov som trenger dem gjennom
skoledagen og på SFO.

I Fauskeskolene er det blitt færre elever de siste årene uten at det er gjort reduksjon
av voksentettheten. Kommunestyre har vedtatt en ny ressursmodell som sier
hvordan ressursene skal fordeles. Vedtaket innebærer blantannetreduksjon i
voksentettheten i skolene. Denne reduksjonen går ut over alle skolene i Fauske,
uansett struktur. Voksentettheten vil bli større ved færre skoler. I tillegg kommer
reduksjon av stillinger da enhet skole må spare 15 mill. (helårseffekt) i 2020 og ca. 7
mill. (5/12 effekt) i 2019. Denne innsparingen vil gi flere oppsigelser ved å beholde
dagens struktur.

Endringen i skolestrukturen vil gi synergieffekt. Alternativet med 2 skoler i sentrum
blir det andre stillinger som reduseres f.eks. antall rektorer/merkantil. Dette gir mindre
reduksjon i fagarbeider-/assistentstillinger.

Skolebyggene kan brukes til avdelinger som er i leide bygg dermed reduksjon på
leiekostnader.

Fagforbundet ser at det er blitt færre barn og flere eldre de senere årene i
kommunen, og at pengene må flyttes fra oppvekst til helse og omsorg.

Fagforbundet går for å innføre skolekretser uansett struktur. Kretsgrenser kan gi
besparelse på skoleskyss.

Sølvi Torset

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet



  

 

 



 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA SULITJELMA BARNEHAGE 

 

 

Sak 02/19 HØRING ENDRING AV SKOLESTRUKTUR 

   

INNSTILLING 

  Det fremmes ingen innstilling 

 

  VEDATK: 

1) Hva er mest ønskelig? 

Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum 

 

2) Hvilke vurderinger er vektlagt i vurderingen ut fra grunnlagsmaterialet 

(kap6 i vedlegget) 

 

I positiv retning vektlegges økonomi og lærertetthet 

I negativ retning ser vi klassestørrelse og økt behov for 

spesialundervisning, da med tanke på at elever med særskilte behov lettere 

kan falle utenfor i større grupper. 

 

3) En videreføring av dagens struktur gir betydelige reduksjoner i 

lærer/voksentetthet i hver enkelt skoleklasse i hele kommunen, samt 

innføring av fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 klassetrinn er 

lavere enn 25 elever.  

Har dette betydning for valg av alternativ og hvorfor? 

 

Reduksjon i lærer/voksentetthet i hele kommunen er avgjørende for vårt 

valg, men fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 klassetrinn er lavere 

enn 25 elever ser vi ikke som noe negativt 

  

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune 

Vi ønsker ikke å ha noen formening om skolekretser da dette ikke angår 

Sulitjelma 

 

 

 

Siv Lillian Johansen 

sekr 



 
 
 
 

Dato:  01.03.2019 
Vår ref.: 19/3467 

Deres ref.:  
Saksb.: Trond Hagen 

Finneid skole 
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Postmottak Fauske kommune 
 

 
 
 

Høring endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring 
av skolekretsgrenser 
SU ved Finneid skole 
 
Høring endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av skolekretser. 

1. SU Finneid skole ønsker to skoler i sentrum 
2. Vurderinger vektlagt  

a. Ønsker ikke fådelt skole 
b. Læringsmiljøet i dag oppleves som for lite, vil bli enda mindre ved 

opprettholdelse av fire skoler 
c. Ved Opprettholdesle av fire skoler vil det bli for lite ansatte til å ivareta den 

daglige driften av skolen og det vil bli for krevende å arrangere 
juleforestillinger og andre arrangement  

3. SU ved Finneid skole går inn for opprettelse av skolekretser i Fauske kommune. 
 
Elevråd ved Finneid skole har med følgende uttalelser: 
2 skoler i sentrum 
Positivt 

 Vi får treffe mange andre elever 

 Gøy med mange elever 

 Større klasser 

 Flere gutter 

 Kjenner mange av elevene som går på Hauan 

 Blir mer sosialt 

 Bra med flere 1. klassinger 
Negativt 

 Litt rart med nye elever 

 Mer stress for lærerne 

 Mere krangling 
 
4 skoler i sentrum 
Positivt 

 Bra for de som er på Hauan 

 Artig 

 Finneid slipper å dele uteområdet med flere 

 Mindre krangling 
 
 
 
Negativt 

 Kommer ikke flere venner 

 Blir dårlig 

 Sparer ikke så mye penger 

 Færre å leke med 



 

 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Trond Hagen 
Rektor Finneid skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Anita Helgesen    

Aud Solfrid Wassmo    

Beate Grønås    

Ella Kathrin Evjen Dalos    

Fillip Kjærran    

Gry Janne Rugås    

Kristina Stendal    

Marthe Kathrin Tande    



Fra: Postmottak 
Sendt: tirsdag 12. mars 2019 13:34 
Til: Torill Jensen 
Emne: VS: Høringsinnspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske 

kommune 
 
 
 
Fra: Dan Håkon Kjerpeseth <dan.innboks@gmail.com>  
Sendt: mandag 11. mars 2019 23.30 
Til: Postmottak <postmottak@fauske.kommune.no> 
Emne: Høringsinnspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune 

 

Hei 

 

Ifm opprettelse av skolekretser i Fauske kommune er det foreslått at grunnkrets 0303 skal 

tilhøre Finneid skole. 

 

Nedre Hauan tilhører grunnkrets 0303, og for barn bosatt i dette området vil avstanden til 

Finneid skole være opp mot 2,7 km.  

 

Dette utløser krav om gratis skoleskyss for 1.klassinger, da grensen er 2 km. 

 

I dag finnes det ikke noe rutetilbud for skolebarn på denne strekningen, og et slikt tilbud må 

derfor opprettes, om foreslått skolekrets vedtas. 

 

Skal det opprettes et rutetilbud med buss for barna i dette området, er det også en forutsetning 

at det etableres trygge og sikre områder for på og avstigning.  

 

I Nedre Hauan er det er allerede en trygg og sikker busslomme for barn som stiger av bussen 

på vei hjem fra skolen.  

 

Det mangler derimot busslommer for påstigning for barn på vei til skolen.  
Det finnes ingen bussstopp på strekningen fra Hauan bru til Finneid skole for påstigende på 

vei til Finneid skolen. 

 

Ny busslomme på rett siden av veien, med merket og belyst overgang bør opprettes i Nedre 

Hauan hvis skolekrets innføres. 

 

Jeg setter forøvrig spørsmål ved nødvendigheten av å innføre skolekrets hvis ny skolestruktur 

gjennomføres.  

Finneid skole er bygd for 1-7.klasse og bør driftes deretter.  

Dette vil føre til at antall elever på Vestmyra reduseres slik man ønsker, og man unngår et 

skolekrets system som skal administreres og tilpasses. 

 

Et skolekrets-system vil alltid føre til skuffelser og utfordringer for enkelte barn som kanskje 

havner på "feil" side av grensen i forhold til venner/naboer. 

 

Er ellers positiv til innføring av ny skolestruktur med to skoler i sentrum. 

 

mailto:dan.innboks@gmail.com
mailto:postmottak@fauske.kommune.no


Mvh 

 

Dan Håkon Kjerpeseth  

Nedre Hauanvei 7a 

8209 Fauske 

 

 

 

 

 



Høringsuttalelse vedrørende forslag om endring av 

skolestruktur. Fauske kommunale FAU. (KFUF) 11.mars 2019 

 

Kommunalt FAU har gitt i oppgave til skolene å lage egne uttalelser i denne saken. 

Vi i kommunalt FAU setter stor misnøye til den økonomiske kutten i skoleverket, samtidig 

som vi ser at det brukes unødvendige midler som kunne vært innspart i stedet for de 

ressurser som skal brukes til kommunens barn. Men uansett, ser vi nødvendigheten av å 

sette i gang sparetiltak, og håper rådmannens stab har grundig gjennomgått denne saken før 

den tas opp til vedtak i kommunestyret. Det er allerede gjort store kutt i skolesektoren, og vi 

er redd for at ytterligere kutt vil komme på sterk bekostning av elevenes hverdag. Allerede 

nå ser vi at det har stor innvirkning i skolehverdagen, og vi etterspør derfor om det er tatt de 

rette beslutninger når det skal kuttes så drastisk i drift av skoler. 

Når dette nå skal gjøres, ser vi nødvendigheten av å fastsette skolegrenser i sentrum, men vi 

velger å være nøytral i uttalelsen om nedleggelse av skoler. 

Vi ser at det er forskjellige meninger om dette blant skolene, og det er jo forståelig. Derfor vil 

vi ikke uttale oss om dette, men håper rådmannen tar de rette beslutninger, og at 

kommunestyret også har satt seg godt inn i saken før den skal opp i møtet i mars. 

Kommunalt FAU vil også understreke at vi ser at en slik prosess som dette ikke er 

tilfredsstillende når det gjelder de ansatte i skolen. Vi merker at flere er usikre på om de i det 

hele tatt har jobb når høsten kommer, og allerede søker seg inn i andre jobber. Dette gjør at 

vi mister mye god og sårt trengt arbeidskraft i skolene våre, og det er langt fra greit når vi ser 

framover i tid. Kvalifiserte lærere vokser ikke på trær, og vi er redde for at en prosess som 

dette vil gjøre det enda vanskeligere for skolene å følge opp de krav som settes. Derfor vil vi 

og understreke at vi ikke godtar en utsettelse av denne saken, om slikt forslag skulle komme 

fra politisk hold.  

 

For kommunalt FAU, 

Bjørn Thomas Hansen, leder 

  

 

 



Uttalelse fra Vestmyra skoles FAU ang. høring om 

skolekretser og skolestruktur, med høringsfrist 12.mars 2019.  

 

Foreldregruppa ved Vestmyra skole har gitt ut informasjon til sine medlemmer, der de har 

fått anledning til å lese høringsdokumenter, og komme med tilbakemeldinger. 

Vi understreker at vi ikke er imot noen andre skoler i kommunen, men basert på 

kommunens økonomiske situasjon, har gruppa et overveiende flertall for å gå for 

rådmannens forslag om å legge ned Erikstad og Hauan skoler. Vi ser viktigheten i styrking av 

ressurser og lærertetthet, og er bekymret for den utvikling vi har i dag, der det kuttes sterkt i 

bemanningen på skolene. Hvis alternativet blir å beholde alle sentrumsskoler, og det skal 

kuttes gitte antall årsverk ved vår skole, er vi redde for at vi ikke bare vil få en økning i 

sykefravær blant personalet på skolen, men også vil få en type drift av skolen der det vil gå 

ut over elevenes hverdag, og vi vil få oppleve gjentatte brudd på opplæringsloven. 

Ut fra dette, velger vi å tro at alternativet med å legge ned skoler, vil gi to sentrumsskoler 

med en styrket faglig kompetanse som igjen vil gi våre barn en bedre skolehverdag. 

Vi vil også understreke at vi ikke vil godta en utsettelse av denne saken, men forventer en 

avgjørelse i kommunestyremøtet i mars. Dette fordi det er eneste måte vi kan få til en ryddig 

prosess der det kan tas hensyn til elever og personale på beste måte.  

Når det gjelder innføring av skolekretser, ser vi dette som en nødvendighet, men ønsker 

også at det sees framover, slik at dette kan tilpasses en eventuell befolkningsvekst i 

sentrumsområdene. Generasjonsskiftet kommer før eller senere både i Hauan og på 

Vestmyra, og det må tas hensyn til dette, slik at det kan endres ved framtidig behov. 

Vi synes prosessen fram til nå har foregått ryddig, og informasjon er blitt gitt underveis.        

Vi regner derfor med at rådmannen i sin innstilling, har tatt de rette beregninger og 

betraktninger i sitt arbeide. Ut fra det høringen ønsker svar på, velger vi ikke å uttale oss om 

andre alternativer for skoledrift eller spørsmål om trafikksikkerhet o.l. Vår organisasjon er til 

for å styrke barnas beste i skolehverdagen, og vil fortsette å jobbe med det framover. Derfor 

vil vi igjen påpeke vår bekymring hvis kommunen skal fortsette sin økonomiske snuoperasjon 

med å fortsette å kutte i ressursene til skoledrift. Vi stoler på at de rette avgjørelser tas nå, 

slik at alle barn i kommunen får best mulig skolehverdag. 

Med hilsen, 

FAU Vestmyra skole.  



SU ved Erikstad Skole 

          Fauske, 11.03.2019 

 

Fauske kommune 
postmottak@fauske.kommune.no 
 

 

Uttalelse fra Erikstad SU vedrørende høringen om endring av skolestruktur og 

innføring av skolekretser i Fauske Kommune. 

 

 

SU ved Erikstad skole tilslutter seg uttalelsen til Erikstad FAU 

 

For SU Erikstad Skole 

V/Eva Skog 

 

 



FAU ved Erikstad Skole 

v/Eva Skog         Fauske, 25.02.2019 

 

Fauske kommune 
postmottak@fauske.kommune.no 
 

 

Uttalelse fra Erikstad FAU vedrørende høringen om endring av skolestruktur og 

innføring av skolekretser i Fauske Kommune. 

 

FAU ved Erikstad skole ønsker å meddele følgende innspill knyttet til de punktene det bes 

svar på i høringen 

 

1. Erikstad FAU er helt klar på at vi ønsker å beholde dagens struktur med 4 skoler i 

sentrum 

 

 

2. Erikstad FAU har vektlagt følgende vurderinger: 

 

 

 Vi er innforstått med det økonomiske utgangspunktet og at kommunen må spare. 

Dog stiller oss svært kritiske til at det ikke legges frem tall på besparelser de 

foreslåtte nedleggelsene medfører. Vi får opplyst at kommunen skal spare 15 

millioner i skolesektoren, men ikke noe om hvor mye spares ved mindre husleie, 

redusert merkantil ressurs, reduksjon ledelsesressurs eller drift av skolebygg som 

følge av reduksjon til to skoler i sentrum. Småskolene i sentrum kommunen drives i 

dag i balanse. Det gjør ikke Vestmyra Skole. Med knappere ressurser, økt elevtall og 

dårlig arealplass til elevene ligger ikke forholdene til rette for at trenden vil endre seg 

kommende år. Vi frykter økt vikarbruk og et større behov for tilrettelagt/spesial 

undervisning som konsekvens ved overflytting av Erikstad til Vestmyra. 

 

 En uendret skolestruktur vil medføre betydelige færre ressurser, men vi mener likevel 

det er gode muligheter til å drive en bra og fornuftig skole på Erikstad. Når 

ressursene blir færre ønsker vi å vektlegge at det er til barnas beste å starte 

skolegangen i klasser som ikke er for store. Klassestørrelse har stor betydning for 

elevenes læringsutbytte, spesielt de yngste og svakeste. Forskning viser at elever 

som har gått i klasser med lavere elevtall de første skoleårene har økt læringsutbytte 

og beholder forspranget når de kommer over i større klasser. Dette fordi mindre 

klasser gir større muligheter for individuelt tilpasset opplæring med variert 

undervisningsopplegg, bedre klassekontroll og mer tid for læreren til å vurdere 

elevens læringsarbeid. Vi ønsker å påpeke viktigheten med tett samspill mellom lærer 

og elev. Kravet om økt tidlig innsats på 1.-4.trinn ble ytterligere forsterket gjennom 

endring i opplæringsloven nye §1-4 som trådte i kraft 1.august 2018. Kommunen vil i 

større grad sikre dette på en bedre måte ved opprettholdelse av Erikstad, enn ved 

sammenslåing og etablering av store klasser. 

 



 I dokumentet "En vurdering av skolestruktur i Fauske Kommune" vises det til at det er 

plass til elevene fra Erikstad skole på Vestmyra forutsatt innføring av kretsgrenser. 

Dette bevitner at marginene er små og at det blir kritisk dersom elevtallet skulle endre 

seg innenfor det antatte kretsene (ved f.eks tilflytting). Det er videre oppført at det 

ulike størrelser på klasserommene knyttet til 1.-4. trinn på Vestmyra, og at tildeling av 

klasserom må gjøres ut fra klassestørrelsene. Dette vil ikke i alle tilfeller være en 

optimal løsning. En opprettholdelse av Erikstad skole vil medføre et langt romsligere 

areal for elevene. Mulighetene for arbeid i grupper og på tvers av klasser, eller ved 

behov for særskilt undervisning, er store med rik tilgang til ledige rom. Erikstad har et 

unikt uteareal som benyttes både i undervisningssammenheng og i fritid. Nærheten til 

turområde gjør det lettere for skolen å benytte naturen som læringssted, dette i tråd 

med folkehelseperspektivet. 

 

 Elevene ved Erikstad har i dag en trygg og sikker skolevei. Ved nedleggelse vil 

utfallet bli det motsatte. Vi anser det som svært problematisk at elevene i 

aldersgruppen 6-10 år skal krysse RV 80 (Nordlands mest trafikkerte vei) via 

lysregulert fotgjengerfelt. Flere av tilførselsveiene, særlig fra området mot Lund er av 

en slik standard at mange av foreldrene vil kjøre barna sine til skolen av 

trafikksikkerhetshensyn. Dette vil uten tvil ytterligere utfordre de allerede meget 

kaotiske trafikkforholdene som er ved Vestmyra skole. 

 

 Erikstad FAU mener det påløper stor risiko med å øke elevtallet på Vestmyra 

ytterligere. Sprengt kapasitet med færre lærerressurser, økt elevtall og liten fysisk 

plass innbyder ikke til bedre vilkår for de som ikke finner seg til rette i store klasser, 

eller som av ulike årsaker faller utenfor. Vi ønsker å påpeke at ved opprettholdelse vil 

Erikstad kunne fungere som en "buffer" for Vestmyra og bidra til å løse vanskelige 

elevsaker. Kommunen vil med dette ha et mulig tilbud til elever som ikke trives eller 

fungerer i større grupper.  

 

 Ombygging av Erikstad er nylig vedtatt av kommunestyret. Tilpasning av lokalene for 

å gi plass til barnehage i 2. etasje og skole i 1.etasje er godt i gang. FAU forventer at 

disse vedtakene følges opp. Vi mener det er positivt med skole og barnehage i 

samme hus og ser mange mulige synergieffekter både tanke på kvalitet og økonomi. 

 

 

3. Slik vi ser det vil ikke en videreføring av dagens struktur vil gi våre barn betydeligere 

reduksjoner i lærer/voksentetthet, sett i forhold til om det blir kun to skoler i sentrum. 

Dette mener vi med bakgrunn i den tentative fordeling av årsverk hvor forskjellen på 

antall årsverk ikke er i samsvar med økt elevtall ved Vestmyra ved eventuell 

nedleggelse. Ser man dette i sammenheng med at det vil bli etablert store klasser, 

det er begrenset areal ved Vestmyra skole og en langt mer utrygg skolevei, taler det 

ikke for en nedlegging av Erikstad.  

 

Faktum at reduserte ressurser vil kunne medføre sammenslåing av elever fra flere 

trinn anser vi ikke som problematisk. Erikstad har i lang tid benyttet seg av 

aldersblanding og ønsker å bygge videre på disse erfaringene. Elevene har også 

uttrykt godt læringsutbytte av aldersblandet undervisning.  

 

 

4. Erikstad FAU sin innstilling til innføring av skolekretser i kommunen avhenger av om 

skolestrukturen endres. Ved eventuell nedleggelse ønsker vi helt klart at kretsgrenser 



ikke innføres som følge av at det vil ikke gi noe alternativ for de som av ulike årsaker 

ikke finner seg til rette på Vestmyra. Dersom Erikstad driftes videre er vi positiv til 

innføring av skolekretser, da dette vil kunne lette på «trykket» til Vestmyra, samt være 

med på å sikre på opprettholdelse av elevtall til Erikstad. Vi mener at fritt skolevalg 

har medført at elevtallet ved Erikstad er kunstig lavt.  

 

Erikstad FAU ønsker at endring av skolestruktur til 3 skoler i sentrum vurderes. Ikke med 

bakgrunn i å fremheve Erikstad foran Hauan, men for å unngå den sprengte kapasiteten som 

det vil bli på Vestmyra dersom Erikstad skole legges ned. 

 

For FAU Erikstad skole 

v/Eva Skog 
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Uttalelse fra Fauske Ungdomsråd om skolestrukturen i Fauske Kommune 

 

Fauske Ungdomsråd ønsker å uttale seg om endringsforslagene i skolestrukturen. De to 

forslagene er å enten legge ned Erikstad skole og Hauan skole, eller å redusere antall lærere i 

kommunen. En nedleggelse av Erikstad skole og Hauan skole vil føre til at elever i 1 – 4. trinn 

ved disse skolene vil overføres til henholdsvis Vestmyra og Finneid skole. Reduseringen av 

antall lærere vil føre til at klasser blir slått sammen, og klasser på inntil 24 elever vil ha én 

kontaktlærer. Fauske Ungdomsråd mener at Hauan skole og Erikstad skole bør legges ned.  

 

Vi mener at å opprettholde lærertettheten ved skolene er viktig. Ved kutt i lærertetthet frykter 

vi at elever ikke vil få tett nok oppfølging i skolegangen. Én lærer har ikke nok kapasitet til å 

følge opp 24 elever alene, dette vil påvirke skolegangen på en negativ måte. Ikke bare i 

forhold til elevene vil det være problematisk, men lærerne kan også påvirkes av for stor 

arbeidsmengde. Ungdomsrådet vet det har vært et problem tidligere at det har vært stor 

forskjell på opplæringen ved barneskolene. Når elevene har startet på ungdomsskolen har det 

vært stor forskjell i hvor stor grad elevene har klart å henge med i pensum på bakgrunn av 

hvilken barneskole de har gått på. Flere av medlemmene i ungdomsrådet husker hvordan 

medelever klagde på at opplæringen hadde vært dårlig ved flere skoler. Vi tror at ved å samle 

elevene på samme skole, vil man oppnå at opplæringen i større grad blir lik for alle elevene. 

For eksempel vil det bli lettere for lærerne å samkjøre opplæringen og å samarbeide.  

 

Klassemiljøet vil bli bedre når man har større og flere klasser på samme skole. Mangfoldet av 

personligheter og bakgrunner blir større. Det blir lettere å finne seg venner, fordi sjansen er 

større for at man går i klasse med noen som har like interesser. Et større mangfold vil altså 

tilsvare et bedre psykososialt miljø. I små klasser vil grupperinger gjøre seg ekstra tydelig, 

fordi det ikke er flere å støtte seg på hvis man faller utenfor.  

 

Sosialiseringen blir lettere i større grupper med flere typer personligheter. Man blir vant til at 

folk er forskjellige, og lærer seg å omgås ulike typer mennesker. Ved at man fra tidlig alder 

må forholde seg til et større antall individer daglig, blir det lettere senere i livet å være trygg i 

nye situasjoner og i å skape relasjoner til andre. Vi kan også tilføye at de av medlemmene i 

ungdomsrådet som har gått i både mindre og større klasser, har hatt bedre trivsel i de større 

klassene.  
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Et sterkt argument mot å legge ned Hauan skole og Erikstad skole, har vært at elevene med 

spesielle behov vil få dårligere oppfølging ved en stor skole som på Vestmyra. Vår mening er 

at det motsatte vil være tilfelle. Vi viser til En vurdering av skolestruktur i Fauske kommune. 

Punkt 6.2.2 omhandler elever med spesielle behov. Her utrykkes det at oppfølging av § 1 – 4 i 

opplæringsloven om Tidleg innsats på 1 til 4. trinn vil i større grad bli mulig ved endring i 

skolestrukturen. Grunnen til dette er at selv om klassestørrelsen øker, vil strukturendringen gi 

mulighet for flere pedagoger og større tetthet av assistenter/fagarbeidere ved 1 – 4. trinn.  

 

Hvis man beholder dagens struktur vil man ha mindre klasser, men på grunn av de 

økonomiske rammene til skole vil det ikke være mulig å sette inn flere pedagoger og 

assistenter/fagarbeidere i basisfagene. Denne sparingen sikrer nærliggende skolebygg, men 

det hjelper lite å ha et nærliggende skolebygg når man ikke har nok lærere til å gi god 

oppfølging av elevene. Dermed vil oppfølgingen av elever med spesielle behov bli bedre ved 

en eventuell strukturendring. 

 

En bekymring for mange er at elevene vil få lengre skolevei, og at det er mer praktisk å ha en 

skole i nærmiljøet. Dette skal i utgangspunktet ikke være noe problem. Elevene som bor langt 

nok unna skolen til å ha krav på buss, vil få skolebuss til skolen. Vi viser til at rådmannen har 

uttalt i En vurdering av skolestruktur i Fauske kommune at ”trafikksikkerheten for elevene er 

ivaretatt ved endring av struktur”. Dermed skal ikke dette være et problem. 

 

Konklusjon: Fauske Ungdomsråd mener at en strukturendring vil være å foretrekke. Vi viser 

til argumentene ovenfor og at klassemiljøet, sosialisering, lærertetthet og oppfølging av 

elevene vil få positiv effekt av strukturendringen.  

 

Vennlig hilsen 

Fauske Ungdomsråd  
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Høringsuttalelse vedrørende skolestruktur i Fauske kommune 
og innføring av skolekretser 
 
Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage har i møte 18.02.19 behandlet Rådmannens 
forslag til skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser. 
 
SU har følgende innspill i saken: 
 

1. Vestmyra barnehages SU går enstemmig inn for en endring av dagens skolestruktur 
til 2 skoler i Fauske sentrum og innføring av skolekretser i Fauske kommune. 
 

2. SU’s hovedargument er kommunens økonomiske situasjon. Store innsparinger 
tvinger seg nå fram, og SU mener at en nedleggelse av Hauan og Erikstad skoler 
totalt sett vil gi færrest negative utslag for innbyggerne. 
 

3. At en videreføring av dagens struktur vil gi betydelige reduksjoner i 
lærer/voksentetthet i hele kommunen, samt innføring av fådelte klasser har helt klart 
hatt betydning for SU’s valg. SU finner det naturlig at en store innsparingen som nå 
uansett må gjøres, vil gi færre negative utslag med to skoler i sentrum enn med fire. 
 

4. Vestmyra barnehages SU har ingen spesielle innspill knyttet til forslaget om innføring 
av skolekretser i Fauske kommune, ut over det som er nevnt i punkt 1. 
 

 
 
Med vennlig hilsen 

Torgeir Leikanger 
Leder av Samarbeidsutvalget 
 

Sissel Alver 
Styrer 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

Kopi til 

Su’s medlemmer 

Tom Erik Holteng Enhetsleder  Enhet Barne- og 

familieenheten 



 

 

 



Fauske, 04.02.2019 

Fauske 3. mars 2019 

 
Uttalelse fra SU ang.  høringen ifm. skolekretser og skolestruktur. 

Høringsfrist 12. mars 2019.  

Hauan SU ønsker å komme med en uttalelse ift. høringen om skolestruktur og skolekretser, og tar 
utgangspunkt i de spørsmålene det bes om innspill på. 

1: Hauan SU vil si seg enige med tilbakemeldingen til Hauan FAU og ønsker å beholde dagens 
skolestruktur med 4 skoler. Etter vår informasjon blir går ikke drift av Hauan skole med underskudd 
og derfor ses det ikke nødvendig å legge ned skolen. Mange, både foreldre, barn og lærere, trives 
bedre med litt mindre skolemiljøer der barna blir sett. Det er også ønskelig å beholde heller mindre 
klasser med 15 elever og 1 lærer, ift større klasser med 30 barn og 2 lærere. Vi har forstått at miljøet 
på Storskolen Vestmyra blir noe trangt og uoversiktlig og derfor har ikke lærere mulighet å gi de 
enkelte barna den oppfølgingen de trenger. Ift til dette anbefales det at 5-7. klasse blir flyttet tilbake 
til Finneid skole der det er bygd flotte nye lokaler som ikke blir utnyttet, og det vil gi mer rom på 
Vestmyra skole. 

Vi har også forstått at det er planlagt nye tomter i Hauan. Pr dags dato er dette et området der det 
flytter mange unge barnefamilier. Disse flytter dit med ønske om nær og trygg skolevei for ungene. 
Dette er også et argument for å beholde Hauan skole. 

2: med henhold til skolekretser ønsker vi å ha 2 skolekretser: Hauan og Finneid, og Vestmyra og 
Erikstad 

 Mvh SU Hauan barnehage 

 



                                                                                                      Fauske 07.03.2019 

 

Uttalelse fra Fagforbundet avd. Hauan barnehage ang. høringen ifbm. skolekretser og 

skolestruktur. 

 

Fagforbundet avd. Hauan barnehage ønsker å komme med en høringsuttalelse om skolekretser 

og skolestruktur, og tar utgangspunkt i de spørsmålene det bes om innspill på.  

 

1. Vi ønsker alternativ a), beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum. Vi har 

valgt å vektlegge følgende grunnlagsvurderinger på bakgrunn av grunnlagsmaterialet: 

 

2. a) 6.1.2 Understøtte bostedsutvikling. 

        Bydelen Hauan er i kraftig vekst med tanke på utbygging av nye boligfelt. En stor andel        

        av de som velger å etablere seg her, er barnefamilier som blant annet verdsetter nærhet til      

        skole, barnehage og fine turområder. Det er stor søknad til barnehagene i området  

        Hauan, og dette mener vi gir et signal på behovet for også å beholde skolen i nærmiljøet. 

 

    b) 6.1.4 Miljø og helse i skolen. 

        Hauan skole har et attraktivt og populært uteområde, som gir gode muligheter for fysisk  

        utfoldelse som er i tråd med at Fauske kommune er en folkehelsekommune og derfor  

        skal vektlegge gode muligheter for fysisk aktivitet. Engasjementet i forbindelse med å  

        opprettholde lysløypa, er et klart signal fra innbyggerne i området Hauan om at  

        nærheten til slike tilbud er viktig også i skolehverdagen.  

 

    c) 6.2.1 Barnas beste. 

        Barneombudet sier følgende om barns beste: ”I henhold til barnekonvensjonen artikkel 3      

        skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er barnets beste. I  

        saksfremlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil  

        gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna.”  

        Elevene ved Hauan skole har allerede uttalt seg om en mulig nedleggelse av skolen, og  

        dette er ikke noe de ønsker. Godt skolemiljø i trygge rammer er viktig for å opprettholde 

        en god faglig utvikling. 

 

 



    d) 6.2.3 Skolevei og trafikksikkerhet. 

        Ved å opprettholde skolene Hauan og Finneid, vil det bidra til at elevene får en trygg  

        skolevei. Det vil være en stor fordel å kunne holde de yngste elevene unna  

        sentrumskjernen der trafikktettheten er vesentlig høyere enn i utkanten av sentrum. I  

        rundskrivet ”En vurdering av skolestrukturen i Fauske kommune”, står det blant annet at       

        det ble foretatt en gjennomgang av hvilke tiltak som måtte være på plass for å ivareta  

        sikkerheten for elevene knyttet til bygging av nye Vestmyra skole og utbygging av  

        Finneid skole. Det står videre at tiltakene er effektuert og rådmannen mener  

        trafikksikkerheten for elevene er ivaretatt ved endring av struktur. Er det nå gjort en ny  

        vurdering? Hva er evt. lagt til grunn for å endre vurderingen? 

 

    e) 6.3.2 Koblinger av tjenester. 

        Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en      

        trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barna  

        skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. (Rammeplan for 

        barnehagen, 2017, s. 33-34)  

        Vi har i dag et godt samarbeid mellom Hauan barnehage og Hauan skole for å forberede      

        de eldste barna på overgangen frem mot skolestart. De eldste barna i barnehagen er på  

        ukentlige besøk på skolen for å bli trygge på nye voksne og for å bli kjent med  

        omgivelsene både ute og inne. Dette skal være med på å gjøre skolestarten til en trygg  

        opplevelse for barna. Ved å legge ned Hauan skole, vil dette tilbudet bli sterkt redusert  

        på grunn av avstand. 

 

3.  Vi viser til høringsuttalelsen fra FAU Hauan skole, og sier oss enig i denne uttalelsen. 

 

4.  Vi viser til høringsuttalelsen fra FAU Hauan skole, og sier oss enig i denne uttalelsen. 

 

 

Mvh. 

Fagforbundet avd. Hauan barnehage 

v/ tillitsvalgt 

Hilde Ekeberg 

       

        



         

         

 

 

         

 

 



 

FAU ved Valnesfjord skole         

v/Margrete Torseter 

margretetorseter@me.com 

 

 

Til Fauske kommune 

postmottak@fauske.kommune.no 

 

25. februar 2019 

 

HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV SKOLESTRUKTUR OG INNFØRING AV 
SKOLEKRETSER  

 

FAU ved Valnesfjord skole er fornøyd med at Fauske kommune prioriterer skole 
høyere enn sammenlignbare kommuner, men aksepterer at nedgangen i elevtall må 
gi seg utslag i at det kuttes i driftutgiftene til skole. 

 

Vi legger ut fra kommunestyrets tidligere vedtak og rådmannens vurdering av 
skolestruktur i Fauske til grunn at utgiftene til skoledrift må reduseres. Videre legger 
vi til grunn at også Valnesfjord skole vil bli berørt av kuttene, uavhengig av hvilken 
skolestruktur en ender opp med. For oss er det derfor viktig at det ikke bare er 
innbyggere med tilknytning til Erikstad skole eller Hauan skole som blir hensyntatt. 
Dette er en sak som i høyeste grad også gjelder fremtiden for skoleelever i 
Valnesfjord. 

 

Det er i høringsbrevet bedt om innspill på fire punkter, og vi deler denne uttalelsen 
inn i de samme punktene. 

 

1) Hva er mest ønskelig:  

a. Beholde dagens struktur med 4 skoler i Fauske sentrum  



b. Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum  

 

Valnesfjord FAU mener at det er nødvendig å redusere antall skoler i Fauske 
sentrum til to.  

 

2) Hvilke vurderinger er vektlagt i vurderingen ut fra grunnlagsmaterialet 
(kapittel 6 i vedlegget)  

 

Kommunens administrasjon har etter vår oppfatning foretatt en grundig vurdering av 
alle områder knyttet til endring i skolestruktur. Vi ser at det nok kan være ulike 
oppfatninger når det gjelder enkelte av forutsetningene og konklusjonene, men 
velger å legge vurderingene til grunn. 

 

Avgjørende for vår vurdering er vårt ønske om at barna i Valnesfjord skal være sikret 
kvalitet i sin skolehverdag, og ha best mulig forutsetninger for å tilegne seg den 
kunnskapen som kreves. Da må antall lærere og andre voksenpersoner i skolen i alle 
fall ikke reduseres mer enn høyst nødvendig. En reduksjon i tiden til skoleledelse er 
heller ikke ønskelig, da utviklingsoppgaver er viktige å ivareta. 

 

Fauske kommune står overfor utfordringer i form av fortsatt nedgang i elevtall og 
økte kompetansekrav for lærere. Dette må etter vår oppfatning bety at antall 
skoleklasser må reduseres og at lærerkollegiene bør bli større og mer robuste. 

 

Vi har selvsagt også lagt vekt på at det fra rådmannen er vurdert slik at miljø og 
helse, trafikksikkerhet og så videre for alle elever er ivaretatt. 

 

Når det gjelder vurderingen av barnets beste, vil vi påpeke at plikten til å ta hensyn til 
barnets beste må gjelde alle barn i kommunen. Vi mener at dette gjøres ved å 
redusere antall skoler i Fauske sentrum til to, i alle fall over tid. 

 

3) En videreføring av dagens struktur gir betydelige reduksjoner i 
lærer/voksentetthet i hver enkelt skoleklasse i hele kommunen, samt innføring 
av fådelte klasser der sammenslått elevtall av 2 klassetrinn er lavere enn 25 
elever. Har dette betydning for valg av alternativ, og hvorfor? 



 

Dette har stor betydning for vår oppfatning om at antall skoler i Fauske sentrum må 
reduseres til to. Vi ønsker ikke at våre barn skal få en større reduksjon i lærer-
/voksentetthet enn høyst nødvendig. Fådelte skoler på et sted med så mange 
innbyggere som Fauske sentrum virker for øvrig ikke som noen god løsning. 

 

4) Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune 

 

Vi har forståelse for behovet for mer forutsigbarhet når det gjelder elevtall ved de 
enkelte skolene i kommunen, og støtter forslaget om å innføre skolekretser. Ingen 
elever bør bli nødt til å bytte skole på bakgrunn av at skolekretser innføres. Vi 
vurderer det som positivt at elever bosatt i Tørresvika fortsatt skal ha Valnesfjord 
som sin nærskole. 

 

Avslutning 

 

Vi mener at Valnesfjord gjennom nedleggelsen av Kosmo skole har tatt sin del av 
belastningen for å redusere kommunens driftsutgifter til skole. Valnesfjord skole er 
den skolen i Fauske kommune med lavest voksentetthet, og det er ikke akseptabelt 
at denne skal reduseres fordi skolestrukturen i Fauske sentrum skal opprettholdes 
også i denne omgang. 

 

Rådmannen er klar på at en effektivisering/innskrenking uten en omorganisering vil 
få konsekvenser for det faglige innholdet i skolen. En videreføring av dagens struktur 
vil gå på bekostning av tidlig innsats og økt pedagog/voksentetthet. Dette må 
unngås. Vi er opptatt av at skoledriften må være forsvarlig og lovlig. Færre voksne 
per elev vil også innebære utfordringer når det gjelder skolemiljø, der 
Fylkesmannens tilsynsrapport tilsier at Valnesfjord skole allerede har utfordringer.  

 

Vi forutsetter at politikerne nå tenker helhet og hva som blir best for samtlige 
skolebarn i kommunen, nå og i fremtiden. 

 

 

 



For FAU ved Valnesfjord skole 

 

Margrete Torseter 

 



 
 
 
 

Dato:  06.03.2019 
Vår ref.: 19/3693 

Deres ref.:  
Saksb.: Karen Ro 

Erikstad barnehage 
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Høringsuttalelse vedrørende endring av skolestruktur i Fauske 
Kommune og innføring av skolekretser. 
 
 
Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage har i møte 28. februar 2019 Sak 1/19 behandlet 
høring endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av skolekretser. 
Samarbeidsutvalget har gjort følgende vedtak: 
 
 
Sak 1/19 Høring endring av skolestruktur i Fauske Kommune og innføring av skolekretser. 
 

Samarbeidsutvalget har diskutert saken, og kommet fram til at det mest ønskelige 
er alternativ 1) b. Endring av skolestruktur til 2 skoler i Fauske sentrum. 

 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Vegard Bakken 
Leder Samarbeidsutvalget 
 
 
Karen Ro 
Styrer 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi til 

Tom Erik Holteng Enhetsleder  Enhet Barne- og 

familieenheten 



 

 

 



Fra: Postmottak 
Sendt: onsdag 6. mars 2019 10:53 
Til: Torill Jensen 
Emne: VS: Høringssvar skolestruktur SU/SMU 25.02.19 - Særutskrift fra møtereferat 
 
 
 

Fra: Inger Lise Evenstrøm <Inger.Lise.Evenstrom@fauske.kommune.no>  
Sendt: fredag 1. mars 2019 10.43 
Til: Postmottak <postmottak@fauske.kommune.no> 
Emne: Fwd: Høringssvar skolestruktur SU/SMU 25.02.19 - Særutskrift fra møtereferat 
 
Får dere lagt denne i fokus?  

// Vennlig hilsen Inger-Lise Evenstrøm 
Enhetsleder skole, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 26 
http://www.fauske.kommune.no 
 
Videresendt melding: 

Fra: Karl-Inge Borgen <karl-inge.borgen@fauske.kommune.no> 
Dato: 1. mars 2019 kl. 10:41:55 CET 
Til: Inger Lise Evenstrøm <Inger.Lise.Evenstrom@fauske.kommune.no> 
Kopi: Ann Ranveig Breivik <ann.breivik@fauske.kommune.no> 
Emne: Høringssvar skolestruktur SU/SMU 25.02.19 - Særutskrift fra møtereferat 

SU / SMU 08. 18/19: Høring – skolestruktur og opprettelse av kretsgrenser 

Sak knyttet til endring av skolestruktur og opprettelse av skolekretser i Fauske skal 

behandles i kommunestyret 28.mars 2019.  

Rådmannen har bedt om høringsinnspill på saken innen 12. mars. 

SU ber om at følgende uttalelse fra SU/SMU ved Vestmyra oversendes rådmannen innen 
fristen.  
  
Høringssvar: 
  
SU/SMU ved Vestmyra skole støtter rådmannens innstilling om at det skal være to 
skoler i sentrum fra 01.08.19 
  
  
Argumenter for to skoler i sentrum: 
  
Den økonomiske situasjonen i Fauske kommune.  
Hvis Fauske kommune velger å beholde fire skoler i sentrum, vil det likevel bli store 
kutt.21, 5 årsverk skal bort uansett framtidig skolestruktur. Dette vil gå kraftig ut over 
kvaliteten og tilbudet i alle skolene i Fauske.  

mailto:Inger.Lise.Evenstrom@fauske.kommune.no
mailto:postmottak@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:karl-inge.borgen@fauske.kommune.no
mailto:Inger.Lise.Evenstrom@fauske.kommune.no
mailto:ann.breivik@fauske.kommune.no


  
Vestmyra skole må ned med ytterligere 8 stillinger om vi velger å beholde 4 skoler. De 
andre skolene i sentrum vil bli fådeltskoler. 
  
Skoleåret 2018/2019 ble Vestmyra skole tatt ned med 10 årsverk. Hvis Vestmyra må ned 
med ytterligere 8 årsverk i 2019/2020, vil det oppstå meget store utfordringer med å 
drifte skolen innenfor rammen av opplæringsloven. Det er neppe mulig med de 
utfordringene skolen har.  

  

Framtidige kompetansekrav (2025).   
  
Store skoler vil være best rustet til å møte kompetansekravene i 2025. 
  
Vi vil få fådelte skoler hvis vi velger å beholder fire skoler. Har dette betydning for 
valget vårt? 
  
Tilbudet og kvaliteten på opplæringen vil bli dårligere til elevene ved de framtidige 
fådeltskolene. 
  
Innspill knyttet til opprettelse av skolekretser i Fauske kommune: 
  

- Uansett valg av struktur, må det innføres skolekretser i Fauske sentrum. 

- Det gis ingen dispensasjon 

- Ved to skoler i sentrum, er det en forutsetning at det innføres skolekretser. Hvis 

ikke, er det ikke plass til elvene fra Erikstad ved Vestmyra skole 

  
SU/SMU vil likevel understreke at fremtidige skolekretser må kunne endres i takt med 
den demografiske utviklingen i Fauske sentrum. 
  
Annet: 
  
For SU/SMU er det også svært viktig at avgjørelsen tas i kommunestyremøtet i mars og 
ikke utsettes til møtet i mai. Dette for å få tid til en mest mulig saklig og ryddig prosess 
fram mot ny skolestruktur. 
  
Uttalelsen er enstemmig.                          
  
Ann R. Breivik - Leder 
  
Vennlig hilsen  
Karl-Inge Borgen 
Rektor Vestmyra skole, FAUSKE KOMMUNE 
+47 75 60 46 02 // +47 90597105 
karl-inge.borgen@fauske.kommune.no 
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FORSKRIFT OM KRETSGRENSER 
- Fauske kommune 

 

Hjemmel:  

Fastsatt av kommunestyret Fauske kommune xx.xx.2019 med hjemmel i lov av 17.juni 1988 nr 61 om 
grunnskolen og den videregående opplæringa § 8 – 1 (opplæringslova)  

Kap 1. Formål og virkeområde  

§ 1-1 Formål  

Forskriften skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling ved tildeling av skoleplass.  

§ 1-2 Virkeområde  

Forskriften omfatter alle barn som er bosatt i Fauske kommune som har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring etter opplæringslovens § 2 -1  

Kap 2 Skolekretsgrenser og nærskolerett  

§ 2-1 – Definisjoner m.v  

Opplæringslovas § 8-1 første ledd første og annet punktum lyder:  

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet 
som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar 
til»  

Hensikten med inndeling i skolekretser i forskriften er å definere hva som regnes som nærskole for 
eleven i tråd med opplæringslovas § 8-1 første ledd første og annet punktum.  

Skolekretser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sogner til hvilke skoler.  

Grunnkretser er definert av Statistisk sentralbyrå og beskriver en geografisk ensartet enhet.  

Barnets bosted defineres som barnets folkeregistrerte bostedsadresse, og angir hvilken grunnkrets og 
skolekrets barnet tilhører.  

§ 2 -2 Skolekretsene for grunnskoler i Fauske kommune 

Vestmyra og Erikstad skolekrets:  

Grunnkrets 0304 til 0310, 0312 til 0317. Elever bosatt i Tørresvika, grunnkrets 0316, tilhører 
Valnesfjord skolekrets.  

Grunnkrets 0311 fra og med Lilleskjåheia og nordover   



Fauske kommune // Forskrift om kretsgrenser - Fauske kommune // Side 2 

Grunnkrets 0301 Rabbenveien og nord for Rabbenveien  

Hauan og Finneid skolekrets:  

Grunnkrets 0109,  0201 til 0205, 0302, 0303.  

Grunnrets 0301 sør for Rabbenveien  

Grunnkrets 0311 veiene Gryttingveien, Sjåheiveien og Tistleveien 

Valnesfjord skolekrets:   

Grunnkrets 0401 – 0409 

Elever bosatt i Tørresvika, grunnkrets 0316, tilhører Valnesfjord skolekrets.  

Sulitjelma skolekrets:  

 Grunnkrets 0101 til 0108  

Kap 3 Tildeling av skoleplass  

§ 3 - 1 Tildeling av skoleplass for nye 1. klassinger  

Inntak til skole gjøres i henhold til opplysninger fra folkeregisteret om barnets bostedsadresse, som 
avgjør hvilken skolekrets barnet tilhører, jfr. § 2-1 og § 2-2 i denne forskrift.  

§ 3 - 2 Overgang til 5. trinn  

Inntak til 5.trinn gjøres i henhold til opplysninger fra folkeregisteret om barnets bostedsadresse, som 
avgjør hvilken skolekrets barnet tilhører, jfr. § 2-2 og § 2-3 i denne forskrift.  

§ 3 - 3 Elever som flytter underveis i skoleløpet  

Elevens foresatte plikter å melde fra om flytting som fører til at eleven må bytte skolekrets. Slik melding 
gis til rektor ved skolen det flyttes fra. Rektor som mottar slik melding plikter å informere rektor i 
elevens nye skolekrets om flyttingen.  

Kap 4 Søknad om opptak til skole i annen skolekrets  

§ 4 -1 Søknad  

Etter særskilt søknad kan rett til skolegang ved annen skole enn den skolen som eleven etter kommunens 
kretsinndeling tilhører innvilges. Formålet med innvilgelse av annet skolested enn nærskole er å sikre 
barnets rett til opplæring, jfr. opplæringslovas § 2-1 første ledd, og et godt fysisk og psykososialt miljø, 
jfr. opplæringslovas § 9a.  

Slik søknad skal sendes enhetsleder skole i Fauske kommune.  

§ 4-2 Skoleskyss i forbindelse med vedtak om skolebytte  

Elever som får innvilget skolegang ved skole utenfor egen skolekrets, har i utgangspunktet ikke rett til 
gratis skoleskyss.  
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Når søknad om skolebytte er begrunnet i pedagogiske eller sosiale forhold som er nødvendig for å sikre 
rett til opplæring, jfr. opplæringslovens § 2-1 og § 9a-1, kan gratis skoleskyss likevel innvilges.  

Kap 5 Saksbehandling og klage  

§ 5-1 Saksbehandling  

Rektor ved den enkelte skole treffer vedtak i saker som gjelder opptak av elever med bostedsadresse 
innen egen skolekrets, jfr. denne forskriftens kap. 3.  

Enhetsleder skole treffer vedtak i saker der det foreligger søknad om å gå på skole utenfor opprinnelig 
skolekrets, jfr. denne forskrifts kap. 4, herunder også om det skal innvilges fri skoleskyss i forbindelse 
med vedtak om skolebytte.  

§ 5-2 Klage  

Avgjørelse om tildeling av skoleplass og avgjørelse om gratis skoleskyss i forbindelse med vedtak om 
skolebytte, er enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b), og kan påklages til 
fylkesmannen i Nordland, jfr. opplæringslovas § 15-2.  

Klagefrist er 3 uker fra mottak av underretning om vedtaket, jf. forvaltningslovens § 29 første ledd. 
Klagen skal sendes til den instans som i første omgang har fattet vedtaket, jf. forvaltningslovens § 33.  

§ 5-3 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft fra og med elevinntak som gjelder for skoleåret 2019/20.  

https://kartiskolen.no/?topic=generelt&lang=nb&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=7460468.72&Y=51847
6.22&zoom=14&layers=grunnkretser 

Grunnkretser er en findeling av hver kommune. Norge er delt inn i ca.. 14.000 grunnkretser. Hver 
grunnkrets har et nummer, som består av åtte tall. De fire første tallene er kommunenummeret, og de fire 
siste er grunnkretsnummeret. 

https://kartiskolen.no/?topic=generelt&lang=nb&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=7460468.72&Y=518476.22&zoom=14&layers=grunnkretser
https://kartiskolen.no/?topic=generelt&lang=nb&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=7460468.72&Y=518476.22&zoom=14&layers=grunnkretser
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Figur 1Grunnkretser i Fauske sentrum 

 

 

 

Figur 2 Grunnkretser i Sulitjelma 
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Figur 3 Grunnkretser i Valnesfjord 



Fauske kommune // Forskrift om kretsgrenser - Fauske kommune // Side 6 

 



Fremskrevet elevtallsutvikling ved sentrumsskolene i Fauske kommune ut fra registrerte 

barnetall Fauske familiesenter pr 25.09.2018 

 

 

Skraverte ruter viser klasser med flere 

paralleller.  

Totalt gir dette følgende antall klasser 

fordelt på årstrinn:  

  

Barn regisrert på familiesenteret pr. 25.09.18

Postnr 8200 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8214 8218 8219 8215 8230 ALLE Sentrum 

År 2013 12 13 7 6 18 3 10 3 5 3 19 4 103 80

År 2014 12 16 10 3 12 4 3 2 4 0 12 5 83 66

År 2015 14 15 6 4 13 3 5 0 2 2 12 3 79 64

År 2016 16 13 10 1 14 3 7 3 5 5 16 4 97 77

År 2017 15 18 4 4 18 9 7 0 2 3 15 2 97 80

Erikstad 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 13 16 15 13 18

2.trinn 9 13 16 15 13

3.trinn 12 9 13 16 15

4.trinn 13 12 9 13 16

Totalt 47 50 53 57 62

Hauan 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 18 12 13 14 18

2.trinn 11 18 12 13 14

3.trinn 15 11 18 12 13

4.trinn 11 15 11 18 12

Totalt 55 56 54 57 57

Finneid 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 13 7 8 10 16

2.trinn 10 13 7 8 10

3.trinn 11 10 13 7 8

4.trinn 15 11 10 13 7

Totalt 49 41 38 38 41

Vestmyra 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 36 31 28 40 28

2.trinn 38 36 31 28 40

3.trinn 18 38 36 31 28

4.trinn 42 18 38 36 31

Totalt 134 123 133 135 127

Fremskrevet elevtallsutvikling ved skolene j.fr. dagens struktur 

Antall klasser 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25

1.trinn 5 5 4 5 4

2.trinn 5 5 5 4 5

3.trinn 4 5 5 5 4

4.trinn 5 4 5 5 5

Totalt 19 19 19 19 18



 

Skraverte ruter viser klasser med flere paralleller.  

Totalt gir dette følgende antall klasser fordelt på årstrinn 

Antall klasser  2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25 

1.trinn 4 3 3 3 4 

2.trinn 3 4 3 3 3 

3.trinn 3 3 4 3 3 

4.trinn  3 3 3 4 3 

Totalt  13 13 13 13 13 

 

Nye Vestmyra 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 49 47 43 53 46

2.trinn 47 49 47 43 53

3.trinn 30 47 49 47 43

4.trinn 55 30 47 49 47

Totalt 181 173 186 192 189

Nye Finneid  2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 31 19 21 24 34

2.trinn 21 31 19 21 24

3.trinn 26 21 31 19 21

4.trinn 26 26 21 31 19

Totalt 104 97 92 95 98

Fremskrevet elevtallsutvikling ved skolene v/ eventuell ny struktur 
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