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Forord 
 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Nordreisa kommune gjennomført en vurdering av kostna-

der knyttet til elevtall og arealbehov ved Rotsundelv skole.  

Kjetil Lie fra Telemarksforsking er prosjektansvarlig hos oppdragstaker. Helge Støren (konsu-

lent) er med som prosjektmedarbeider.  

Vår kontaktperson hos oppdragiver er sektorleder Siri Ytterstad, som vi vil takke for godt sam-

arbeid. Ellers har flere andre i kommunen gitt opplysninger og grunnlagsmateriale. Vi vil takke 

for god kommunikasjon underveis.  

Vurderingen er gjennomført i november 2019. 

 

Bø i Telemark, 8. desember 2019 

 

Kjetil Lie 

Oppdragsansvarlig 
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Sammendrag 

Et framtidig skoleanlegg skal vurderes med henblikk på tjenlighet og kapasitet. Den bygnings-

tekniske standarden av dagens anlegg vurderes ikke av oss, men vi tar utgangspunkt i opplys-

ninger gjengitt saksframlegget til sak 29/19 i oppvekst- og kulturutvalget og i synspunkter fra 

informantene.  

Opplysninger om antall barn under skolealder tilsier at Rotsundelv skole i nærmeste framtid 

ikke vil holde på sin andel av elevene. Skolen må ha en forholdsvis stor tilflytting de nærmeste 

årene for å ha rundt 30 elever. 

Lærertettheten i Nordreisa har lenge vært forholdsvis stor. I den skolepolitiske planen står det: 

Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet. Tilstrekkelig dekning som gir rom for 

tett faglig og sosial oppfølging og forutsigbarhet for elevgruppa ved et eventuelt fravær. Nasjonale normer 

skal legges til grunn. 

Hvis man skulle komme ned på lærertettheten nasjonalt eller i Troms, måtte man redusere med 

hhv 17,8 og 13,6 årsverk i kommunen. Rotsundelv har færre elever per lærerårsverk til under-

visning enn de øvrige skolene. En tredel av lærerårsverkene ved Rotsundelv skole måtte bort, 

hvis lærertettheten skulle bli som for de to store skolene i kommunen. 

Alle de siste sju årene tilsier elevtallene én klasse for første og andre årstrinn, én klasse for 

tredje og fjerde årstrinn og én klasse for femte, sjette og sjuende årstrinn.   

I Rotsundelv skole har klassene kunnet ha to lærere i nesten halvparten av timene. I 2019/20 er 

lærerinnsatsen til ordinær undervisning redusert til 3,8 årsverk. Dette er 0,8 årsverk mindre enn 

året før. Dermed blir det to lærere i klassene i nesten hver fjerde time.  

I små skoler vil årskullene variere så mye at den bygningsmessige kapasiteten ved den enkelte 

skolen bør ligge noe over forventet elevtall. Dette tilsier at man bør planlegge for inntil 40 ele-

ver ved Rotsundelv skole (ca. 6 barn per årstrinn). Dette gir tre klasser.  

Samlet generelt læringsareal (klasserom og grupperom) bør for tre små klasser være på 165 m2. 

Med 30 elever blir det 5,5 per elev. Vanlig standard på større skoler er fra 3 til 4 m2 per elev.  

Skolen har gymnastikksal. Andre spesialrom og bibliotek vil kreve til 175 m2, gjennomsnittlig, 

5,8 m2 per elev (30 elever). Vanlig standard på større skoler er fra 1 til 2 m2 per elev.  

Skolefritidsordningen kan ha en base inntil biblioteket og/eller klasserommene for 1. – 4. trinn, 

slik at disse også kan brukes til formålet. En base på ca. 20 m2 synes rimelig. 

Samlet personalavdeling bør være på ca. 110 m2. Rektors kontor bør ha plass til et møtebord og 

være 15 – 20 m2 stort. Lærerne skal ha 6 m2 hver til kontorarbeidsplasser. Dagens lærertetthet 

tilsier inntil seks lærere. Samlet areal blir dermed 36 m2. I tillegg bør det være kopieringsrom og 

to møterom på til sammen ca. 40 m2. Med mindre lærertetthet kan man redusere med én eller to 

lærerarbeidsplasser. Personalrommet bør være på ca. 20 m2.  
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Elevgarderobene med toaletter vil med en faktor på 1,2 m2 per elev gi ca. 35 m2.  

Skolens gymsal er møtested for arrangement med elever, ansatte og foreldre. Når elever og an-

satte skal samles, kan man også benytte det største klasserommet. 

A-fløyen 

Gymnastikksalen med garderober utgjør A-fløyen. Gymnastikksalen er på 126,4 m2 og brukes 

også utenom skoletid av lokalbefolkningen. Det synes klart at gymnastikksalen beholdes, selv 

om deler av skolen rives. En rivning av B-fløyen kan påvirke garderobedelen av A-fløyen. 

 

B-fløyen 

Det sentrale bygget er B-fløyen i to etasjer og full kjeller. En teknisk vurdering konkluderer med 

at B-fløyen har forfalt så kraftig at den bør rives. B-fløyen har fire store spesialavdelinger di-

mensjonert for ungdomstrinnet. Barnetrinnet kan ha enklere og mindre avdelinger. 

 

C-fløyen 

Personalavdelingen har romslige forhold i C-fløyen. Hvis B-fløyen rives, kan noen av lagrene 

flyttes til C-fløyen. Tekniske vurderinger tilsier at C-fløyen kan restaureres. 

 

D-fløyen 

Tekniske vurderinger tilsier at D-fløyen rives. Dersom man likevel velger å restaurere denne 

fløyen, kan den gi rom til tre klasserom med grupperom, bibliotek, skolekjøkken og SFO-base. 

Det blir ikke plass til kunst og håndverk og forskerrom (naturfag). 

 

Kostnader 

Det er vanligvis slik at små skoler krever større ressurser per elev enn store skoler. Vi kan derfor 

stille spørsmålet om dette også gjelder for Rotsundelv skole?  

Ved å fjerne delingstimer i ordinær undervisning kan man med minst 30 elever få et utgiftsnivå 

på linje med nivået i Moan/Storslett skoler 2018/19. Færre elever vil gi «merutgifter», fordi al-

ternativet ved å gå på Moan/Storslett vil være rimeligere. Rotsundelv kan deretter bare redusere 

enhetskostnadene ved å få flere elever. 

Merutgiftene til administrasjon er lite avhengig av antall elever. Overføring av elevene til 

Moan/Storslett vil redusere administrasjonskostnadene med ca. kr 360 000. 

Rotsundelv skole vil utenom gymsal med garderober trenge ca. 720 m2. Ved ombygging og 

bygging av nye skolebygg på Moan/Storslett, vil 30 elever fra Rotsundelv utløse ca. 250 – 300 

m2. Mindre arealer gir en forventet reduksjon av FDV-kostnader på anslagsvis kr 200 000. 

Byggekostnadene for renovert/nybygd skole på Rotsundelv vil ligge i størrelsesorden på 30 mil-

lioner kroner. Med 5 % kapitalkostnader vil disse ligge på ca. 1,5 millioner kroner. Ved nybygg 

for barnetrinnet på Moan/Storslett vil en overføring av elevene ventelig føre til et økt arealbehov 

på ca. 250 – 300 m2. Byggekostnadene for disse vil være i størrelsesorden 7,5 – 9 millioner kro-

ner, med kapitalkostnader på i størrelsesorden 0,4 millioner kroner årlig. Vi ser at en viderefø-

ring av en barneskole med alle sju trinn på Rotsundelv kan forventes å gi økte kapitalkostnader 

på ca. kr 1,1 millioner årlig. 
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Kapitalutgiftene er avhengig av rentenivået. En økning av dagens rentenivå vil øke merkostna-

dene ved fortsatt drift av Rotsundelv skole. Investeringer i store skolebygninger vil dessuten 

binde kapitalkostnadene i flere tiår. I senere analyser (avsnitt 8.5) har vi lagt til grunn kapital-

kostnader på 5 %.  

Omtrent to tredeler av elevene ved Rotsundelv skole har nå skoleskyss. Ved en sentralisering vil 

alle elevene måtte ha skyss. Merutgiftene er vanskelig å anslå nøyaktig uten nærmere kjennskap 

til bosted og avstander, men de kan grovt anslås til kr 150 000. Skyssutgiftene er direkte av-

hengig av antall elever 

Et samlet bilde av utgiftene ved å beholde Rotsundelv skole kan sammenfattes i en tabell. Vi ser 

at det er kapitalutgiftene som vil utgjøre den største merutgiften ved fortsatt drift av Rotsundelv 

skole med ca. 30 elever.  

Tabell 1: Merutgifter ved fortsatt drift av Rotsundelv skole 

Kategori Mer-/mindreutgifter 

Ordinær undervisning kr 0 

Administrasjon kr 360 000 

Skyss -kr 150 000 

FDV kr 200 000 

Kapital kr 1 100 000 

Sum kr 1 510 000 
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1. Innledning 

Nordreisa kommune etterspør ekstern analyse- og utredningsbistand i arbeidet med en vurdering 

av elevtallsutsikter og areal-/ombyggingsbehov ved Rotsundelv skole. Dette notatet tar utgangs-

punkt i notatet Moan og Storslett skoler i Nordreisa kommune fra 2019. 
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2. Metode 

Vi tilegner oss kunnskap om Rotsundelv skole på flere måter: 

1. Gjennom samtaler med ansatte i kommunen.  

a. Sektorleder for oppvekst og kultur 

b. Pedagogisk konsulent 

c. Rektor, plasstillitsvalgt og FAU-leder ved Rotsundelv skole 

d. Sektorleder for drift og utvikling 

2. Befaring av Rotsundelv skole 

3. Gjennomgang av informasjon oversendt fra kommunen. 

a. Politiske vedtak 

b. Målsatte tegninger (PDF) over skolebygget 

4. Gjennom offentlig statistikk og informasjon. 

a. GSI 

b. Udir/skoleporten 

c. Befolkningsdata fra SSB 

 

2.1 Kvalitet og kostnadsanalyser 

Det er ulike meninger om hva som kjennetegner «kvalitet i skolen». I en skolebruksplan skal 

hovedvekten legges på strukturkvalitet. I en slik gjennomgang blir det viktig å vurdere struktu-

relle endringer som samtidig kan ivareta kvalitet og solide fagmiljøer. 

Strukturkvaliteten tar for seg de formelle rammene. I dette notatet legger vi hovedvekten på å 

vurdere de fysiske rammene. Vi ser på krav til «klasserom», «spesialrom» og kontorarbeidsplas-

ser for ansatte. Vi ser også framtidig behov for tilsatte, fordi dette både direkte virker inn på en-

hetskostnadene (per elev) og indirekte på rombehovet. 

2.2 Skoleanleggets kapasitet og elevtallsutvikling 

Et framtidig skoleanlegg vurderes med henblikk på tjenlighet og kapasitet. Den bygningstek-

niske standarden av dagens anlegg vurderes ikke av oss, men vi tar utgangspunkt opplysninger 

gjengitt saksframlegget til sak 29/19 i oppvekst- og kulturutvalget og i synspunkter fra infor-

mantene. Vi vurderer hvor godt anleggene kan tilpasses endringer i strukturen.  

Vurderingene vil basere seg på  

 Barnetall 
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 Elev-, klasse(gruppe)- og lærertimetall 

 Utleverte tegninger 

 Befaring av anlegget 

 

Når det gjelder vurderinger av barne- og elevtallsutvikling, vil vi ta utgangspunkt i SSBs fram-

skrivninger og supplere disse med kjente tall på skolekretsnivå, både når det gjelder fødsler og 

tall fra barnehagen. 
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3. Elevtallsutviklingen 

Elevtallet i Nordreisa har de siste fem årene vært i gjennomsnitt 615. Av disse har 478 gått i 

kommunale skoler og 137 gått i private skoler. Andelen på ca. 27 % elever i private skoler i 

Nordreisa er uvanlig stor, men siden Rotsundelv krets ligger langt fra de private skolene, påvir-

ker de private skolene trolig i mindre grad elevtallet ved Rotsundelv skole enn ved de andre 

kommunale skolene.  

Nordreisa har fem skoler med elever på 1. – 4. trinn. Siden elevene ved to av skolene samles fra 

5. trinn (Storslett skole), brukes elevtallene for 1. – 4. trinn til å vise fordelingen på de tre kom-

munale og de to private skolene. 

Tabell 2: Antall elever på 1. – 4. trinn i Nordreisa kommune fordelt på skolene. Kilde: GSI 

Elever 1.-4. Rotsundelv Oksfjord Moan Straum-fjordnes Reisa Sum 

2014/15 22 14 156 29 29 250 

2015/16 17 15 150 27 33 242 

2016/17 17 17 162 30 37 263 

2017/18 19 15 147 34 27 242 

2018/19 16 13 152 33 29 243 

2019/20 16 
     

Bortsett fra i 2014/15 har Rotsundelv hatt omtrent 7 % av alle elevene på 1. – 4. trinn.  

 

Figur 1 viser SSBs prognose (MMMM) for antall barn i grunnskolealder (6 – 15 år) fram mot 

2040. Vi ser en antatt topp i 2020 med 648 elever. Elevtallet synker deretter til under 600 elever 

i 2027. Deretter ventes det en betydelig vekst som etter framskrivingen vil gi 690 elever i 2040. 

 

 

Figur 1: Prognose for antall barn i grunnskolealder i Nordreisa kommune fram til 2040. Alternativ MMMM. Kilde: 
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Framskrivingen av barnetall baserer seg på kjente og forventede fødselstall og flyttinger. Figur 2 

viser tallet på levendefødte i Nordreisa de 20 siste årene.   

 

 

Figur 2: Levendefødte i Nordreisa kommune fra 199 til 2018. Kilde: SSB 

Elevtallsprognosen for hele kommunen viser bare en kortvarig nedgang, til tross for at fødsels-

tallene synker. Hvis Rotsundelv skole fortsatt skal ha samme andel av elevene, vil vi kunne 

vente en nedgang fram 2027 til ca. 27 elever for alle sju årstrinnene, før en økning til ca. 32 ele-

ver i 2040. 

Barna som er født i 2018 skal begynne på skolen i 2024 og fortsette i grunnskolen til 2034. Økt 

elevtall må derfor i stor grad basere seg på forventet tilflytting. Figur 3 viser hvordan netto til-

flytting til Nordreisa har gitt mer enn 100 flere elever i de kommunale og private skolene de 

siste fem årene enn hva fødselstallene skulle tilsi. Gjennomsnittlig har hvert årskull vokst med 

ca. én elev årlig.   

 

 

Figur 3: Fødselstall og elevtall i Nordreisa kommune 2014 - 2018. Kilde: SSB og GSI/Udir. Beregning: TF 
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kjenner til inntil to fødsler per år de siste årene, og tallet på barn i barnehagen tyder på maksi-

malt fire barn per årskull. Området som rekrutterer til Rotsundelv skole må ha en forholdsvis 

stor tilflytting de nærmeste årene for at denne skolen skal holde på sin andel av elevene i kom-

munen.  
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4. Lærere 

Nordreisa hadde skoleåret 2018/19 hele 46,11 årsverk til ordinær undervisning. Dette gir gjen-

nomsnittlig 10 elever per lærer i timene (spesialundervisning kommer i tillegg).  

Figur 4 viser at lærertettheten i Nordreisa lenge har vært forholdsvis stor, og den har økt de to 

siste årene fram til 2018/19 (stor lærertetthet gir få elever per lærerårsverk). I den skolepolitiske 

planen står det under mål på side 13: 

Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet. Tilstrekkelig dekning som gir rom for 

tett faglig og sosial oppfølging og forutsigbarhet for elevgruppa ved et eventuelt fravær. Nasjonale normer 

skal legges til grunn. 

Det nasjonale gjennomsnittet var 16,3 elever per lærer og i Troms var det 14,3. Hvis man skulle 

komme ned på lærertettheten nasjonalt eller i Troms, måtte man redusere med hhv 17,8 og 13,6 

årsverk i kommunen. Fortsatt ville man både tilfredsstille den nasjonale lærernormen og det ge-

nerelle minstekravet om minst én lærer per time i alle klasser. 

 

Figur 4: Lærertetthet til ordinær undervisning fra 2014 til 2018. Kilde: Udir/Skoleporten 

Stor lærertetthet i ordinær undervisning kan medføre mindre behov for lærertimer til spesialun-

dervisning. Omtrent en tredjedel av forskjellen mellom Nordreisa og hele landet blir borte når vi 

regner inn ressursene til spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Likevel er forskjellen i 

lærerressurser per elev på mer enn 40 %. Også her ligger gjennomsnittet for Troms omtrent midt 

i mellom Nordreisa og gjennomsnittet for landet.  

Figur 5 viser de fire kommunale skolene i Nordreisa. Vi ser at Rotsundelv har færre elever per 

lærerårsverk til undervisning enn de øvrige skolene. En tredjedel av lærerårsverkene ved 

Rotsundelv skole må bort, hvis lærertettheten skal bli som for de to store skolene i kommunen. 
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Figur 5: Antall elever per årsverk til undervisning 2014 – 2018. Kilde: Udir/skoleporten. 
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5. Behov for lærere 

I hovedsak er det fem forhold som er avgjørende for tildelingen av lærerressurser i grunnskolen. 

 Klassetallet 

 Antall årstimer per klasse 

 Lærernormen 

 Behovet for spesialundervisning 

 Avtaleverket 

5.1 Klassetallet og årstimer per klasse 

I grunnskolen skiller man mellom lærertimer til ordinær undervisning og timer til spesialunder-

visning og særskilt språkopplæring.  

I tildelingen av timer til ordinær undervisning tar man utgangspunkt i antallet timer den enkelte 

klassen skal ha i løpet av året. I tillegg kommer delingstimer til enkelte fag av praktiske og sik-

kerhetsmessige grunner. I skoler med store klasser legger man også inn ekstra ressurser for å 

sikre tilpasset opplæring.  

Tildeling av timer til spesialundervisning og særskilt språkopplæring skjer i hovedsak etter en-

keltvedtak basert på enkeltelevers behov. 

Før 2003 hadde lovverket regler for hvor mange elever man kunne ha i en klasse. På barnetrin-

net skulle det ikke være mer enn 28 elever i en klasse med ett årstrinn. Med to årstrinn i klassen 

var delingstallet 24, tre årstrinn hadde 18 som delingstall, og klasser med fire årstrinn skulle 

maksimalt ha 12 elever. Da Stortinget fjernet disse reglene, kunne skolens ledelse sette sammen 

større klasser. Stortinget vedtok likevel at en annen klassesammensetning ikke skulle medføre 

en lavere ressursinnsats. Med andre ord skulle sparte lærertimer og større klasser kompenseres 

ved at man satte inn ekstra lærere i klassene i noen timer. 

5.1.1 Elevtallet 

Elevtallet ved Rotsundelv skole har hatt en fallende tendens. I 2009/10 var det 49 elever ved 

skolen, og 1. oktober 2019 var elevtallet 30. Figuren under viser gjennomsnittlig elevtall per 

årstrinn. Reduksjonen synes forholdsvis stor fram til 2015. De siste fem-seks årene er elevtallet 

forholdsvis stabilt. Gjennomsnittlig størrelse på årskullet de siste seks årene har vært ca. 4,6 ele-

ver. Som nevnt over, tilsier kjente fødselstall de siste årene og tallet på barn i Rotsundelv barne-

hage at Rotsundelv skole i nærmeste framtid vil få færre elever. 
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Figur 6: Gjennomsnittlig størrelse på årstrinnene ved Rotsundelv skole de fra 2009/10 til 2019/20. Kilde GSI 

5.1.2 Klassetallet 

Ved bruk av de gamle klassedelingsreglene kan vi finne klassetallet fra 2009/10 til 2019/201. 

Elevtallet og fordelingen på trinn gir tre klasser alle årene unntatt 2010/11. Da var fordelingen 

av elever slik at de gamle klassedelingsreglene ville gi fire klasser. Alle de siste sju årene tilsier 

elevtallene  

 én klasse for første og andre årstrinn  

 én klasse for tredje og fjerde årstrinn  

 én klasse for femte, sjette og sjuende årstrinn.   

Mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) har disse årene hatt fra 13 til 17 elever. Hver av klassene for de 

yngste elevene har hatt fra 5 til 13 elever. 

Tallet på klasser vil både være avhengig av det samlede elevtallet og hvordan elevene fordeler 

seg på årstrinn. Vi har sett at Rotsundelv skole vanligvis har hatt elevtall til tre klasser. Når 

elevtallet er større enn ca. 45, kan man noen år få fire klasser. Når elevtallet blir lavere enn ca. 

25, vil man enkelte år få to klasser. Det kan man få hvis de fire første eller de fire siste årstrin-

nene i sum er på 12 elever eller mindre. Inntil elevtallet synker til under 20, vil det vanligste 

være at skolen har tre klasser. 

 

                                                      

1 Dette er beregnet klassetall. Skolen kan ha valgt andre måter å organisere på, innenfor de ressursene den disponerte. 
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5.1.3 Timetall for elevene 

Utdanningsdirektoratet fastsetter et minimumstimetall for elevene. Timetallet er fordelt på sko-

lefagene og på hovedtrinnene. Elevene skal i løpet av barnetrinnet ha minst 5 196 timer2. Kom-

munen fordeler disse timene på de enkelte årstrinnene. I Nordreisa har skolene tidligere skilt seg 

fra hverandre mht. timetall. Tabellen under viser at noen av skolene i Nordreisa gir flere under-

visningstimer enn pålagt av utdanningsdirektoratet. Rotsundelv skole ga akkurat minimums-

timetallet skoleåret 2018/19. De andre skolene ga ca. 5 % flere timer enn pålagt. Skoleåret 

2019/20 har også Rotsundelv økt timetallet, slik at det er på nivå med Moans. 

Tabell 3: Timetallsfordeling for barnetrinnet i Nordreisa 2018/19. Kilde GSI 

Timetallsfordeling 2018/19 Moan Oksfjord Rotsundelv 

1. årstrinn 741 769 693 

2. årstrinn 741 769 693 

3. årstrinn 741 769 693 

4. årstrinn 741 769 693 

Sum 1. - 4. årstrinn 2964 3076 2772 
 

Storslett Storslett Rotsundelv 

5. årstrinn 826 826 808 

6. årstrinn 826 826 808 

7. årstrinn 826 826 808 

Sum 5. - 7. årstrinn 2478 2478 2424 

Sum 1. - 7. årstrinn 5442 5554 5196 

Med årets timetall ved Rotsundelv skole vil man ha behov for 3,11 årsverk til ordinær undervis-

ning, hvis det ikke legges inn delingstimer.  

Rotsundelv skole har de fem årene fra 2014/15 til 2018/19 gjennomsnittlig rapportert ca. 4,3 

årsverk til ordinær undervisning. Dette er i overkant av 40 % mer enn en minimumsnorm med 

én lærer per klasse. Dermed har klassene kunnet ha to lærere i nesten halvparten av timene. I 

2019/20 er lærerinnsatsen til ordinær undervisning redusert til 3,83 årsverk. Dette er 0,8 årsverk 

mindre enn året før. Dermed blir det to lærere i klassene i nesten hver fjerde time. Skolen redu-

serer lærerinnsatsen med ca. 17 %, men gir likevel rom til at elevene får ca. 5 % flere undervis-

ningstimer. 

5.2 Lærernormen 

Lærernormen baserer seg på et vedtak i Stortinget om at det maksimalt skal være 15 elever for 

hver lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn. 

 

                                                      

2 Ikke medregnet 76 timer til fysisk aktivitet 
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Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det vil si 1.–4. trinn sett un-

der ett, 5.–7. trinn sett under ett og 8.–10. trinn sett under ett. Det er opp til skolene å organisere 

undervisningen. Det betyr at det for eksempel på 1.–4. trinn kan være flere enn 15 elever i ti-

mene noen ganger, og færre elever andre ganger. 

Lærernormen setter en nedre grense for ressursbruken og gir utslag hvis gjennomsnittlig klasse-

størrelse er større enn 15 (1.–4. trinn) eller 20 (5.–7. trinn og 8.–10. trinn). Normen skal sikre 

tilfredsstillende ressurser i alle kommunale skoler i landet. Hvordan er situasjonen for ordinær 

undervisning ved Rotsundelv skole? 

 Med det gjennomsnittlige elevtallet fra 2014/15 til 2018/19 ville én lærer i hver klasse i 

alle timene gi en gjennomsnittlig klassestørrelse på 9,1 for begynnertrinnet og 14,8 mel-

lomtrinnet. Dette er godt innenfor kravene i lærernormen. 

 Med de rapporterte timene disse årene har gjennomsnittlig klassestørrelse vært i under-

kant3  av 7,2 for begynnertrinnet og 8,4 for mellomtrinnet. Begge deler er under halv-

parten av hva lærernormen krever.  

 I 2018/19 hadde skolen både et lavt elevtall og store ressurser til ordinær undervisning. 

Dette ga gjennomsnittlig klassestørrelse på hhv 5,5 og 6,8, omtrent en tredel av lærer-

normen. 

 I 2019/20 har skolen endret både elevtimetall og lærerinnsatsen. Dette gir gjennomsnitt-

lig klassestørrelse på i underkant av hhv 7,3 og 9,5. 

Vi ser at lærernormen ikke er av betydning for ressurstildelingen ved Rotsundelv skole. I Moan 

og Storslett skole er klassene større. For disse skolene kan lærernormen sikre en god lærerdek-

ning hvis kommunen skjærer ned på bevilgningene. 

5.3 Spesialundervisning 

PP-tjenesten vurder behovet for spesialundervisning med utgangspunkt i elevens behov og det 

tilbudet ordinær undervisning gir. Kommunen gjør vedtak om tilbudet. I klasser med forholds-

vis store lærerressurser til ordinær undervisning kan elever med spesialundervisning ha behov 

for en forholdsvis liten tilleggsressurs. Organiseringen av den ordinære undervisningen kan også 

ha betydning for ressursbehovet. Størrelsen på klassen kan for noen elever ha betydning, men vi 

er ikke kjent med at det er noen generell sammenheng mellom klassestørrelse og behov for til-

leggsressurser til spesialundervisning.  

5.4 Avtaleverket 

Avtalen mellom KS og lærernes organisasjoner4 fastsetter hvor mange undervisningstimer det 

skal være i et årsverk og hvilke andre oppgaver lærerne skal ha. I denne sammenhengen er det 

                                                      

3 Det nøyaktige tallet vil være noen tideler lavere, når man trekker ut elevtimer med spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 
4SFS 2213 
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vesentlig å nevne at en del av oppgavene utenom undervisning skal gi redusert undervisnings-

timetall for den enkelte læreren, dvs. færre enn 741 undervisningstimer på barnetrinnet. 

 Ressurser til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 

2 årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole. For en skole med 30 elever ut-

gjør dette 60 t per år eller ca. 1,5 t per uke. 

 Kontaktærere får redusert årsrammen for undervisning med minimum 28,5 årstimer. For 

en skole med tre klasser utgjør dette 2,25 timer per uke. 

 Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet, skal ha redusert årsrammen for 

undervisning. Omfanget fastsettes lokalt. 

For Rotsundelv skole vil omfanget av funksjonene nevnt over kunne gi en reduksjon i leseplik-

ten på mellom 150 og 200 timer, eller ca. 25 % av et årsverk. 
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6. Arealbehov og arealnormer 

Vi har sett at elevtallet i Nordreisa kommune er fallende, med et forventet laveste antall i 2027. 

Deretter vil elevtallet etter prognosene vokse, trolig til ca. 10 % over dagens nivå i 2040.  I 

større grad enn elevtallet er forventet klassetall bestemmende for hvor store arealer en skole 

trenger. For Rotsundelv skole kan vi regne med tre klasser for hele barnetrinnet.  

I tabellen under ser vi erfart elevtall de siste seks årene opp mot overslag for største elevtall for 

hhv. to, tre og fire klasser med tilnærmet like stor årskull. Denne forutsetningen begrenser det 

beregnede elevtallet, fordi en fordeling av sju årstrinn ikke vil gi like mange årstrinn per klasse. 

Klassedelingsreglene har strengest grenser for klasser med mange årstrinn. Hvis vi forutsetter 

like store årskull for alle årstrinn, blir elevtallet i klasser med færre årstrinn langt mindre enn 

hva klassedelingsreglene i seg selv tilsier. Eksempel på dette er at det maksimalt er kan være 18 

elever i en klasse med tre årstrinn, et gjennomsnitt på 6 elever. For klasser med to årstrinn blir 

det følgelig bare 12 elever, selv om klassedelingsreglene gir anledning til 24. 

 

Tabell 4: Elevtall i Rotsundelv skole de seks siste skoleårene og overslag på elevtall med to, tre og fire klasser. Kilde: 

Udir/GSI. Beregning: TF 

Trinn Erfart elevtall 

(Seks års 

gjennomsnitt) 

Største elevtall  

med to klasser 

med like store 

årskull 

Største elevtall  

med tre klasser 

med like store års-

kull 

Største elevtall  

med fire klasser 

med like store års-

kull 

1. – 4. 17,8 12 24 48 

5. – 7.  14,7 9 18 36 

Alle 32,5 21 42 84 

På små skoler vil årskullene variere så mye at kapasiteten ved den enkelte skole bør ligge noe 

over forventet elevtall, gjerne 10–15 %. Når dette tas i betraktning, og hvis man forventer en øk-

ning på ca. 10 % i tidsrommet man planlegger for, bør man planlegge for en kapasitet på 20 – 

25 % over forventet elevtall. Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittet de senere årene; 32,5. Dette 

tilsier at man bør planlegge for inntil 40 elever ved Rotsundelv skole (ca. 6 barn per årstrinn). 

Dette gir tre klasser. Skulle elevtallet noen år bli noe større enn 40, vil det likevel vanligvis være 

tilstrekkelig med tre klasser, om dette skulle medføre at en av klassene har elever både fra 4. og 

5. trinn.  

Hvis vi i stedet legger til grunn kjente tall for førskolebarn, vil utgangspunktet bli ca. 20 elever. 

(Tre barn per årstrinn). Med et påslag på 25 % kommer vi til ca. 25 elever. Også dette tilsier å 

planlegge for tre klasser.  

Tallene over viser at Rotsundelv skole bør planlegges for tre klasser. Når det gjelder klassestør-

relsen er det tryggest å legge til grunn inntil seks barn per årstrinn. 



24 Rotsundelv skole i Nordreisa kommune 

Det finnes ingen «standard» for planleggingen av skoler ut fra forventet elevtall ved skolen. En 

metode er å vurdere behovet for klasserom, grupperom, spesialrom, garderober/toaletter og per-

sonalavdeling og å beregne samlet arealbehov med utgangspunkt i dette. Dette er vanlig ved be-

hov for ombygginger og utvidelser.  

Generelle læringsareal 

1. For de laveste klassetrinnene er det anbefalt minst 2,5 m2 per elev. Et klasserom på 35 

m2 vil romme inntil 12 elever og to lærere5. To slike rom kan være hjemmeklasserom 

for 1. – 4. trinn.  

Mellomtrinnet med tre årskull kan ha inntil 18 elever. Med to lærere vil arealbehovet 

være dekket i et klasserom på 50 m2.  

2. Det vil være behov for å ta ut grupper av elever, gjerne etter årstrinn, etter særlig språk-

opplæring eller behov for intensivtrening i redskapsfagene. Disse grupperommene kan 

gjerne være på 15 m2. Hvor mange grupperom det er behov for, er avhengig av organi-

seringen av arbeidet på skolen. Her anslås det behov for tre rom med samlet areal på 45 

m2.  

Samlet generelt læringsareal blir med dette 165 m2. Dette gir en faktor på ca. 4,1 m2 per elev 

med 40 elever. Med 30 elever blir det 5,5 m2 per elev. Vanlig standard på større skoler er fra 3 

til 4 m2 per elev.  

Spesialisert læringsareal 

Skolen har gymnastikksal. I tillegg er det ønskelig med rom som er tilrettelagt for bibliotek og 

fag som kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. Flere av disse funksjonene kan kombine-

res i samme læringsareal, siden hvert av fagene har forholdsvis få timer. Rommene vil ellers bli 

stående ubrukt det meste av skoledagen.  

 Kunst og håndverk kombinert med forskerrom (naturfag) kan organiseres i et sort rom 

på 75 m2 med tre lagerrom på 20 m2. 

 Mat og helse lagt inn mot klasserommet for 5. – 7. trinn kan klare seg med 50 m2. 

 Biblioteket kan legges i forbindelse med SFO-basen og klare seg med 30 m2. 

Dette gir til sammen 175 m2, gjennomsnittlig 4,4 – 5,8 m2 per elev (hhv. 40 og 30 elever). Van-

lig standard på større skoler er fra 1 til 2 m2 per elev. Den store forskjellen ligger i at spesial-

rommene blir brukt av flere klasser i store skoler. 

SFO 

Skolefritidsordningen kan ha en base inntil biblioteket og/eller klasserommene for 1. – 4. trinn, 

slik at disse også kan brukes til formålet. 

 

De siste seks årene har det gjennomsnittlig vært 10,5 barn i SFO. Arealbehovet er derfor ikke 

stort. En base på ca. 20 m2 synes rimelig. 

 

Personalavdelingen 

Rektor må ha et eget kontor. Kontoret bør ha plass til et møtebord og være 15 – 20 m2 stort. 

Rom til kopiering og rekvisita bør være på ca. 10 m2. 

                                                      

5 To lærere brukes i beregningen fordi det bør være plass også til en ekstra lærer, f. eks. en spesialpedagog, i enkelte timer. 
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Lærerne skal ha 6 m2 hver til kontorarbeidsplasser. Dagens lærertetthet tilsier inntil seks lærere. 

Samlet areal blir dermed 36 m2. I tillegg bør det være to møterom på til sammen ca. 30 m2. Med 

mindre lærertetthet kan man redusere med én eller to lærerarbeidsplasser. 

 

Personalrommet bør være på ca. 20 m2.  

Samlet personalavdeling med garderober og toalett blir dermed på ca. 110 m2.  

 

Elevgarderober mv, 

Elevgarderobene med toaletter vil med en faktor på 1,2 m2 per elev gi ca. 35 - 50 m2.  

 

Fellesarealer  

Skolens gymsal er møterom for arrangement med elever, ansatte og foreldre. Når elever og an-

satte skal samles, kan man også benytte det største klasserommet. 

 

Servicearealer 

Nettoarealene blir ca. 520 m2 uten gymsalen med garderober. I dette tallet ligger ikke trafikk-

areal, lager, eller nødvendige areal til teknisk drift (renhold, energi, ventilasjon osv.). Sonen for 

sammenbygging av fløyene vil også være plasskrevende. 

 



26 Rotsundelv skole i Nordreisa kommune 

7. Bygningsmessige muligheter 

Dagens skole består av fire bygningsdeler. 

A-fløyen 

Gymnastikksalen med garderober utgjør A-fløyen. Gymnastikksalen er på 126,4 m2 og brukes 

også utenom skoletid av lokalbefolkningen. Det synes klart at gymnastikksalen beholdes, selv 

om deler av skolen rives. En rivning av B-fløyen kan påvirke garderobedelen av A-fløyen. 

 

B-fløyen 

Det sentrale bygget er B-fløyen i to etasjer og full kjeller. Samlet areal er på vel 700 m2. Kjelle-

ren rommer bl. a. fyrrom, tavlerom toaletter og lager. I første etasje finner vil sløydrom og na-

turfagrom. I andre etasje finner vi formingsrom for tekstil/tegning og skolekjøkken. Rommene i 

første og andre etasjer er dimensjonert for en skole med ungdomstrinn. En teknisk vurdering 

konkluderer med at B-fløyen har forfalt så kraftig at den bør rives. 

 

Klasserommet for 5. – 7. trinn er en påbygning på B-fløyen og kan vanskelig reddes hvis B-

fløyen rives. 

C-fløyen 

Personalavdelingen har romslige forhold i C-fløyen. Netto areal er på ca. 145 m2 (brutto ca. 230 

m2). Dette er noe mer enn antatt behov på 110 m2. Hvis B-fløyen rives, kan nok noen av lagrene 

flyttes til C-fløyen. Tekniske vurderinger tilsier at C-fløyen kan restaureres. 

 

D-fløyen 

Tekniske vurderinger tilsier at D-fløyen rives. Dersom man likevel velger å beholde denne 

fløyen, kan følgende anvendelse danne et utgangspunkt. 

 

Klasserommene for 1. – 4. trinn, biblioteket og SFO holder til i denne fløyen på brutto ca. 390 

m2. Tidligere har det vært fire klasserom her, tre av dem på 54,4 m2. Dette er den riktige størrel-

sen for en klasse for 5. – 7. trinn. For de to mindre klassene på ca. 12 elever er klasserommene 

større enn nødvendig. Hver av dem kan derfor deles i et klasserom på 35 m2 og et grupperom på 

ca. 18 m2, gjerne ved bruk av en fleksibel vegg. Dermed får man tre klasserom og to grupperom. 

Et tredje «grupperom» kan man få ved bruk av det fjerde klasserommet, men slik at dette også 

innredes for «mat og helse» (skolekjøkken). Resten av fløyen, ca. 125 m2, kan brukes til 

WC/garderober 30 – 50 m2, SFO og bibliotek. 

Erstatning for B-fløyen 

Med den antydede videre bruken av de tre andre fløyene gjenstår det å finne rom til kunst og 

håndverk kombinert med forskerrom (naturfag) i et stort rom på 75 m2. I tillegg kommer tre la-

gerrom på 20 m2. Utenom dette kommer trafikkareal, lager, nødvendige areal til teknisk drift 

(renhold, energi, ventilasjon osv.) og et område for sammenbygging av fløyene.  
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8. Kostnader ved videre drift 

Det er en kjent sak at små skoler gir forholdsvis stor kostnader per elev. Vi vil i dette kapittelet 

se på hvor disse merkostnadene ligger. 

8.1 Lønnskostnader for ordinær undervisning 

Det er i stor grad delingstimene som gir større utgifter for ordinær undervisning i Rotsundelv 

skole enn i Moan/Storslett. Hvis vi antar at det ikke legges inn delingstimer, viser tabell 6 hvor-

dan lærertettheten minker med størrelsen på årskullene. Lærertettheten blir minst for 5. – 7. 

trinn, som har flest elever i klassen. 

Tabell 5: Den minste mulige lærertettheten i en tredelt barneskole etter årskullenes størrelse. Forutsetning: Ingen de-

lingstimer. 

Gjennomsnittlig årskull Lærertetthet 1. – 4. trinn Lærertetthet 5. – 7. trinn 

3,5 7 10,5 

4 8 12 

4,5 9 13,5 

5 10 15 

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor store klassene kan være uten å legge til delingstimer. 

Vi vil i det følgende anta at man ikke trenger delingstimer selv om det blir 15 elever fordelt på 

tre årstrinn i klassen.  

Skoleåret 2018/19 var lærertettheten for ordinær undervisning for 1. – 4. trinn i Moan skole 10,2 

og for 5. – 7. trinn. I Storslett skole var lærertettheten 11,1. Også disse skolene kan bli pålagt 

innstramminger. Det maksimale tallet på elever per lærer (gruppestørrelse) vil etter lærernormen 

kunne være hhv. 15 og 20. 

For å illustrere lærertetthetens betydning for elevkostnadene antar vi at et lærerårsverk koster kr 

700 000. Figurene under illustrerer kostnadene ved en tredelt barneskole sammenlignet med 

kostnadene for Moan skole og Storslett skole i 2018/19 og for en skole som følger lærernormen. 

Vi ser at for klasser med to årstrinn blir elevtallene i en skole med tre klasser for små til at læ-

rernormen kommer til anvendelse. Men med ca. fem elever per årskull (35 elever for hele sko-

len) kommer man på nivået for Moan skole 2018/19. Moan har imidlertid et stort potensiale for 

å ligge nærmere lærernormen. Dette kan vanskelig oppnås for 1. – 4. årstrinn i en tredelt barne-

skole. 
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Figur 7: Elevkostnad for ordinær undervisning 1. - 4. trinn etter gjennomsnittlig størrelse på årskullet 

Mellomtrinnet vil med tre årskull ha flere elever i klassen enn i klassene for de lavere årstrin-

nene. Figur 8 viser at uten delingstimer vil man kunne ligge under kostnadene til ordinær under-

visning for 1. – 7 årstrinn ved Storslett skole (2018/19). Innenfor en slik kostnadsramme ville 

man med ca. 30 elever i skolen ha mulighet til noen få delingstimer. Men Storslett skole har et 

stort innsparingspotensial til å nærme seg lærernormen i forbruk. Dette kan man vanskeligere 

oppnå ved Rotsundelv skole uten å øke elevtallet til godt over 30 elever. 

 

Figur 8: Elevkostnad for ordinær undervisning 5. - 7. trinn etter gjennomsnittlig størrelse på årskullet 

Samlet sett vil Rotsundelv skole kunne nå kostnadsnivået for ordinær undervisning for de store 

skolene (2018/19) hvis skolen har mer enn 30 elever og ikke bruker delingstimer. Men nivået 
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undervisning 5. - 7. trinn etter 

størrelse på årskull

Kostnad per elev
Rotsundelv

Kostnad per elev
Storslett (2018/19)

Kostnad per elev
Lærernormen
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fra 2018/19 er også ved de to store skolene uvanlig høyt og vil i en vanskelig økonomisk situa-

sjon for kommunen trolig måtte reduseres. En reduksjon med kr 10 000 per elev vil gi en inn-

sparing på ca. 2,7 millioner kroner. For Rotsundelv vil en slik innsparing ikke være mulig hvis 

man allerede har fjernet delingstimene.  

8.2 Lønnskostnader for administrasjon 

Administrasjonsdelen av rektorstillingen ved Storslett skole er på 60 %. I dette ligger også le-

delse av SFO. Ressursen er ikke uvanlig stor men kan likevel med rimelighet reduseres til 45 %. 

Rektorer har vanligvis noe høyere lønn enn lærere i undervisningsstilling. Regnes også dette 

inn, vil direkte og indirekte kostnader ved å ha en rektor ligge på ca. kr 420 000. Administra-

sjonskostnadene på en stor barneskole vil normalt øke noe ved å få 30 flere elever, anslagsvis kr 

60 000. Overføring av elevene til Moan/Storslett vil redusere administrasjonskostnadene med 

ca. kr 360 000. 

8.3 Skysskostnader 

Omtrent to tredeler av elevene ved Rotsundelv skole har skoleskyss. Ved en sentralisering vil 

alle elevene måtte ha skyss. Merutgiftene er vanskelig å anslå nøyaktig uten nærmere kjennskap 

til bosted og avstander, men de kan grovt anslås til kr 150 000. 

8.4 FDV-kostnader 

Rotsundelv skole vil utenom gymsal med garderober trenge ca. 720 m2. Med ca. kr 400 per m2 

vil dette gi ca. kr 300 000 i FDV-kostnader. Dette blir ca. kr 10 000 per elev, og er på nivå med 

kostnadene for alle de kommunale skolene i 2018. Man vil kunne spare disse kostnadene, hvis 

elevene fra Rotsundelv får plass i de andre skolene uten å øke arealene. Umiddelbart vil nok 

dette kunne være tilfelle, men ved ombygging og bygging av nye skolebygg, vil disse elevene 

telle på linje med de øvrige elevene. De vil dermed utløse ca. 250 – 300 m2. Dette er vesentlig 

mindre enn bygningsmassen de flytter fra. Forventet reduksjon av FDV-kostnader vil dermed 

være anslagsvis kr 200 000. 

8.5 Kapitalkostnader 

Teknisk etat har gjort beregninger av tre alternativ for Rotsundelv skole. Disse bygger på et an-

tatt elevtall på 50 og et arealbehov på 900 m2. Med et lavere elevtall kan arealbehovet reduseres 

med ca. 20 % til ca. 720 m2. Dette vil ventelig redusere byggekostnadene med ca. 5,4 millioner 

kroner. Under en slik forutsetning vil de fire alternativene framstå slik. 
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Alternativ 1 

Gammel skole rives, kun gymsalen tas vare på. 720 m2 nybygg + rivekostnader fløy B, C og D 

= 33 -37 mill (+- 10 %) 

 

Alternativ 2 

Gymsal og fløy C tas vare på. 570 m2 nybygg + restaurering fløy C + rivekostnader fløy B og D 

= 28 -32 mill (+- 20 %) 

 

Alternativ 3 

Gymsal, fløy C og D tas vare på. 220 m2 nybygg + restaurering fløy C og + rivekostnader fløy B 

= 25 -36 mill (+- 35 %) 

 

Man anbefaler ikke alternativ 3 pga. stor usikkerhet med fløy D, som er i dårlig stand. 

Hvis vi regner 5 % kapitalkostnader, vil disse ligge i størrelsesorden 1,5 millioner kroner årlig. 

Ved nybygg for barnetrinnet på Moan/Storslett vil en overføring av elevene ventelig før til et 

økt arealbehov på ca. 250 – 300 m2. Byggekostnadene for disse vil være i størrelsesorden 7,5 – 

9 millioner kroner, med kapitalkostnader på i størrelsesorden 0,4 millioner kroner årlig. Vi ser at 

en videreføring av en barneskole med alle sju trinn på Rotsundelv kan forventes å gi økte kapi-

talkostnader på ca. kr 1,1 millioner årlig. 

 

8.6 Samlet utgiftsbilde 

Et samlet bilde av utgiftene ved å beholde Rotsundelv skole kan sammenfattes i en tabell. Vi ser 

at det er kapitalutgiftene som vil utgjøre den største merutgiften ved fortsatt drift av Rotsundelv 

skole.  

Tabell 6: Merutgifter ved fortsatt drift av Rotsundelv skole 

Kategori Mer-mindreutgifter 

Ordinær undervisning kr 0 

Administrasjon kr 360 000 

Skyss -kr 150 000 

FDV kr 200 000 

Kapital kr 1 100 000 

Sum kr 1 510 000 

Ved å fjerne delingstimer i ordinær undervisning kan man med minst 30 elever få et utgiftsnivå 

på linje med nivået i Moan/Storslett skoler 2018/19. Færre elever vil gi merutgifter, fordi alter-

nativet ved å gå på Moan/Storslett vil falle rimeligere. Hvis timetallet til ordinær undervisning 

ved Moan/Storslett reduseres, kan man ved Rotsundelv redusere enhetskostnadene bare ved å få 

flere elever. 

Merutgiftene til administrasjon er lite avhengig av antall elever.  
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Skyssutgiftene er grovt anslått. Disse er direkte avhengig av antall elever. 

FDV-kostnadene er basert på gjennomsnittskostnader per m2 og størrelsen på skolebyggene.  

Kapitalutgiftene er avhengig av rentenivået. En økning av dagens rentenivå vil øke merkostna-

dene ved fortsatt drift av Rotsundelv skole. Investeringer i store skolebygninger vil dessuten 

binde kapitalkostnadene i flere tiår.  
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Forord 
  

Telemarksforsking har på oppdrag fra Nordreisa kommune vurdert klassetall og bygningsmes-

sige behov for grunnskolen i Nordreisa kommune. Vurderingen tar for seg konsekvenser for 

Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole hvis det blir færre elever i de øvrige skolene.  

Kjetil Lie fra Telemarksforsking er prosjektansvarlig hos oppdragstaker. Helge Støren (konsu-

lent) er med som prosjektmedarbeider.  

Vår kontaktperson hos oppdragiver er kommunalsjef Siri Ytterstad, som vi vil takke for godt 

samarbeid.  

Vurderingen er gjennomført i november 2019. 

 

 

Bø i Telemark, 8. desember 2019 

 

Kjetil Lie 

Oppdragsansvarlig



 



 

 Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole  5 

Innhold 

Sammendrag ................................................................................................................................ 6 

1. Innledning ............................................................................................................................. 8 

1.1 Grunnlagsdata .............................................................................................................. 8 

2. Metode ................................................................................................................................... 9 

2.1 Løsningsforslag for «analyseområdene» ..................................................................... 9 

3. Elevtallsutviklingen ............................................................................................................ 10 

4. Klassetall ut fra prognoser ................................................................................................ 13 

5. Klassetall med kjente elevtall ............................................................................................ 15 

5.1 Barnetrinnet ............................................................................................................... 15 

5.2 Ungdomstrinnet ......................................................................................................... 17 

6. Samlet om klassetall ........................................................................................................... 19 

6.1 Samlet klassetall ........................................................................................................ 20 

7. Arealbehov ut fra arealnormer ......................................................................................... 21 

8. Tabelleoversikt ................................................................................................................... 23 

9. Figuroversikt ...................................................................................................................... 24 

 

 



6 Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole 

Sammendrag 

Nordreisa kommune stiller følgende spørsmål. 

Hvilke konsekvenser får det for skoledrift i Nordreisa kommune hvis hele eller deler av 

elevmassen vil til offentlig skole?  

For eksempel. Hvor mange må over for at det gir behov for nye klasser og for arealbe-

hovet på hhv "nye" Moan skole og "nye" Storslett ungdomsskole? 

Høsten 2019 er det dessuten blitt stilt spørsmål om framtidig drift ved Rotsundelv skole. Alter-

nativet vil være å sende elevene til Moan/Storslett. Resultatet for Rotsundelv skole vil derfor på-

virke svaret på spørsmålet i dette notatet. 

Dette notatet bygger på vårt tidligere notat om Moan og Storslett skoler fra 30. juni 2019 (in-

ternt notat). Vi bygger på tall fra SSB, Udir/skoleporten, GSI og opplysninger fra kommunale 

ledere. 

SSBs framskrivninger tyder på en nedgang i elevtallet fram mot 2027, med en etterfølgende 

vekst fram til 2040, selv om fødselstallene lenge har vært fallende. Elevtallet blir holdt oppe av 

netto tilflytting. 

Elevtallet ved Moan og Storslett tilsier i hovedsak to klasser på trinnet. Årskullene er så små at 

enkelte år kan det være årstrinn med bare én klasse.  

Klassetall 

Varierende størrelse på årstrinnene kan gi ulike antall klasser fra år til år, selv om summen av 

antall elever er noenlunde stabilt. Når man skal vurdere klassetall for framtidige år, kan det være 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt både i klassedelingsregler og gjennomsnittstall for klassestør-

relser. Gjennomsnittet for elevtallene de fire forrige skoleårene ville gi 7,0 klasser for 1. – 4. 

årstrinn, 6,0 for 5. – 7. årstrinn med gjennomsnittlig 22 elever per klasse.  Det ville gi 6,0 klas-

ser for 8. – 10. årstrinn med gjennomsnittlig 24 elever per klasse. Det vil være rom for 25 % 

flere elever på alle årstrinnene. 

Hvis Rotsundelv skoles elever overføres til «nye» Moan skole, vil det komme ca. 30 elever, el-

ler ca. 1,4 klasser. Fordelt på sju årstrinn vil dette kunne skje uten klassedelinger, men det mest 

sannsynlige vil være at man får 8 klasser for 1. – 4. årstrinn og 6, noen ganger 7 klasser, for 5. – 

7. årstrinn. Skolen bør i så fall derfor ha plass til minst 15 klasser. 

Hvis tallet på elever i de to private skolene skulle bli vesentlig redusert, vil klassetallet på de 

kommunale skolene øke tilsvarende. Med en nedgang på 25 % i de private skolene kan vi for-

vente 1,1 ekstra klasser ved «nye» Moan skole. For en nedgang med 50 %, 75 % og 100 % kan 

vi forvente hhv. 2,2 klasser, 3,3 klasser og 4,4 klasser. 

Det maksimale behovet synes ut fra dette å kunne bli 19 klasser på barnetrinnet, i hovedsak en 

tre parallellers skole. 
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Ved Storslett ungdomsskole vil vi kunne forvente 0,4 ekstra klasser med 25 % nedgang i elev-

tallet ved de private skolene. For 50 %, 75 % og 100 % vil de tilsvarende økningene være hhv. 

0,9 klasser, 1,3 klasser og 1,8 klasser.  

Det maksimale behovet synes ut fra dette å kunne bli 8 klasser på ungdomstrinnet, i hovedsak 

en tre parallellers skole. 

 

Arealbehov 

Det finnes ingen «standard» for planleggingen av skoler ut fra forventet elevtall ved skolen. I 

noen av landets største kommuner har man sett det som hensiktsmessig å utarbeide mer gene-

relle normer for planleggingen av skoler. Arealnormene varierer en del mellom kommunene og 

skoleslagene. For barneskoler med 300 – 420 elever er det vanlig med netto arealbruk per elev 

på ca. 9,0 m2. Med ca. 4 m2 per elev i generelle læringsarealer (klasserom og grupperom) vil en 

økning på 22 elever (én klasse) gi 88 m2, som kan gi areal til et klasserom og et grupperom. Øv-

rige arealer som spesialiserte læringsarealer, elevgarderober/toaletter, SFO-areal osv. vil utløse 

110 m2 nettoareal. Samlet ekstra nettoareal for 22 elever blir dermed 198 m2. Basert på disse 

forutsetningene vil:  

 En overføring av 30 elever fra Rotsundelv utløse behov for 270 m2 nettoareal.  

 Hver 25 % av elevene fra de private skolene (25 elever på barnetrinnet) vil utløse behov 

for en økning av nettoarealet på 225 m2 ved «nye» Moan skole 

 For hver 25 % av elevene fra de private skolene (10 elever på ungdomstrinnet) utløses 

et behov for en økning av nettoarealet på 90 m2 ved Storslett ungdomsskole.  

Siden Storslett ungdomsskole ved en utflytting av mellomtrinnet vil ha betydelig større arealer 

enn behovet, blir det et spørsmål om hvor stor del av skolen som kan benyttes til andre formål. 
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1. Innledning 

Nordreisa kommune stiller følgende spørsmål. 

Hvilke konsekvenser får det for skoledrift i Nordreisa kommune hvis hele eller deler av 

elevmassen vil til offentlig skole?  

For eksempel. Hvor mange må over for at det gir behov for nye klasser og for arealbe-

hovet på hhv "nye" Moan skole og "nye" Storslett ungdomsskole.  

Dette notat bygger på vårt notat om Moan og Storslett skoler fra 30. juni 2019. Høsten 2019 er 

det dessuten blitt stilt spørsmål om framtidig drift ved Rotsundelv skole. Alternativet vil være å 

sende elevene til Moan/Storslett. Resultatet for Rotsundelv skole vil derfor påvirke svaret på 

spørsmålet i dette notatet.  

Forutsetningen i spørsmålet er elevenes rett til å gå i kommunal skole. Nå er det mange elever 

som ikke benytter seg av denne retten fordi de velger enten Reisa Montessoriskole eller 

Straumfjordnes skole.  

1.1 Grunnlagsdata 

Utredningen tar utgangspunkt i: 

 Tall og prognoser fra SSB når det gjelder barne- og elevtallsutvikling. 

 Tall fra Udir/skoleporten og GSI mht. elevtall i årene fram til skoleåret 2018/19. 

Utredningen bygger videre på opplysninger gitt av kommunen: 

 Skolepolitisk plan - Nordreisa   

Nordreisa kommune har i dag seks skoler, hvorav to er private med ca. 140 elever (godkjent for 

142 elever).  

Arealbruken vurderes med referanse til «vanlig bruk» i bygging av nye skoler. 
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2. Metode 

Vi tilegner oss kunnskap om Nordreisa kommune på flere måter: 

1. Gjennomgang av informasjon fra kommunen 

a. Politiske vedtak 

b. Samtaler med kommunale ledere 

2. Gjennom offentlig statistikk og informasjon 

a. SSB  

b. GSI   

c. Udir/skoleporten. 

 

2.1 Løsningsforslag for «analyseområdene» 

Vurderingene vil basere seg på elevtallene for de fire siste årene når det gjelder fordelingen på 

årstrinn og skoler. 

Når det gjelder vurderinger av framtidig elevtallsutvikling vil vi ta utgangspunkt i SSBs fram-

skrivninger. 

Tallet på klasser vil bli beregnet for «nye Moan skole» (1 – 7) og «nye Storslett ungdomsskole» 

(8 – 10). Det beregnes klassetall for en rekke tenkte situasjoner. 

1. Klassetallet for hvert hovedtrinn med de siste års fordeling av elever på de private sko-

lene. 

a. Moan skole (1-4 og 5-7), forutsatt fortsatt drift av Rotsundelv skole 

b. Moan skole (1-4 og 5-7), forutsatt at elevene ved Rotsundelv skole er overført 

c. Storslett ungdomsskole (8 – 10) 

2. Klassetallet for hvert hovedtrinn med hhv. 75 %, 50 % og 25 % av de siste års fordeling 

av elever på de private skolene. 

a. Moan skole (1-4 og 5-7), forutsatt fortsatt drift av Rotsundelv skole 

b. Moan skole (1-4 og 5-7), forutsatt at elevene ved Rotsundelv skole er overført 

c. Storslett ungdomsskole (8 – 10) 
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3. Elevtallsutviklingen 

Elevtallet i Nordreisa har de siste fem årene vært i gjennomsnitt 615. Av disse har 478 gått i 

kommunale skoler og 137 gått i private skoler. Andelen på ca. 27 % elever i private skoler i 

Nordreisa er uvanlig stor. Andelen i Troms og i hele landet er på ca 4 %. 

 

Figur 1 viser SSBs prognose (MMMM) for antall barn i grunnskolealder (6 – 15 år) fram mot 

2040. Vi ser en antatt topp i 2020 med 648 elever for så å synke til under 600 elever i 2027. 

Deretter ventes det en betydelig vekst som etter framskrivingen vil gi 690 elever i 2040. 

 

Figur 1: Prognose for antall barn i grunnskolealder i Nordreisa kommune fram til 2040. Alternativ MMMM. Kilde: 

SSB 

Framskrivingen av barnetall baserer seg på kjente og forventede fødselstall og flyttinger. Figur 2 

viser tallet på fødte i Nordreisa de 20 siste årene.  Tendensen synes å være fallende fødselstall.  

 

 

Figur 2: Fødte i Nordreisa kommune fra 1999 til 2018. Kilde: SSB. 
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Elevtallsprognosen viser en bare kortvarig nedgang, til tross for at fødselstallene synker. Barna 

som er født i 2018 skal begynne på skolen i 2024 og fortsette i grunnskolen til 2034. Økt elev-

tall må derfor i stor grad basere seg på forventet tilflytting. Figur 3 viser hvordan netto tilflytting 

til Nordreisa har gitt mer enn 100 flere elever i de kommunale og private skolene enn hva fød-

selstallene skulle tilsi de siste fem årene. Gjennomsnittlig har hvert årskull årlig vokst med ca. 

én elev.   

 

 

Figur 3: Fødselstall og elevtall i Nordreisa kommune 2014 - 2018. Kilde: SSB og GSI/Udir. Beregning: TF 

Elevtallene i de enkelte kommunale skolene er både avhengig av det samlede elevtallet i kom-

munen, tallet på elever i de private skolene og fordelingen mellom de kommunale skolene. Et 

gjennomsnitt av skoleårene 2015/16 – 2018/19 ser vi i tabell 1. 

 

Tabell 1: Tabell 1: Gjennomsnittlig elevtall skoleårene 2015/16 – 2018/19 ved skolene i Nordreisa. Kilde: Udir/GSI. 

Beregning: TF 

Skole Gjennomsnittlig elevtall Gjennomsnittlig årskull 

Moan 1. – 4. trinn 153 38,2 

Oksfjord 1. – 4. trinn 15 3,8 

Rotsundelv 1. – 7. trinn 32 4,5 

Storslett 5. – 7. trinn 132 43,8 

Storslett 8. – 10. trinn 144 47,9 

Reisa montessoriskole 62 6,2 

Straumfjordnes skole 78 7,6 

På barnetrinnet er de tradisjonelle klassedelingsgrensene på 28 elever, 56 elever osv. Årskullene 

ved Moan skole har de ti siste årene variert mellom 28 og 50. Skolen har normalt åtte klasser 

med en klassestørrelse som varierer fra 14 til 25.  
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For 5. – 7. trinn på Storslett har årskullene tilsvarende variert mellom 23 og 52, mens årskullene 

har variert mellom 30 og 71 på ungdomstrinnet. For ungdomstrinnet er de tradisjonelle klasse-

delingsgrensene på 30 elever, 60 elever osv. De siste tre årene har det vært elevtall til 12 klasser 

ved Storslett skole, mens man tidligere hadde noen store årskull på ungdomstrinnet med tre 

klasser på trinnet og opptil 15 klasser ved skolen. 

I planleggingen kan man ta utgangspunkt i tidligere erfaringer og i prognoser for framtidige 

elevtall. Kommunen kan i betydelig grad selv styre elevene inn på de kommunale skolene ved å 

bestemme hvilke klassetrinn de enkelte skolene skal ha. Når ikke annet er vedtatt, er det naturlig 

å legge til grunn dagens struktur i vurderingen.  

I notatet av 30. juni i år står det følgende om endringer i fordelingen av elever: 

En sentralisering innenfor kommunen ved at barnefamiliene bosetter seg på Storslett vil likevel kunne 

endre fordelingen noe, med en økning av elevtallet i Moan og Storslett skoler.  

Mer direkte kan foreldrevalg virke inn på elevtallet ved Moan og Storslett ved at færre søker seg til Reisa 

montessoriskole eller Straumfjordnes skole. Hvis f. eks. halvparten av elevene ved disse skolene skulle bli 

overført til kommunens skoler, ville årskullene ved Moan og Storslett skoler gjennomsnittlig øke med sju. 

Anslagsvis ville dette gi tre flere klasser.  

Kommunen ber om en nærmere vurdering av disse forholdene i et eget notat. Hvilke konsekven-

ser får det for skoledrift i Nordreisa kommune hvis hele eller deler av elevmassen vil til offentlig 

skole? For eksempel. Hvor mange må over for at det gir behov for nye klasser og for arealbeho-

vet på hhv "nye" Moan skole og "nye" Storslett ungdomsskole.   
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4. Klassetall ut fra prognoser 

Vi har sett at elevtallet i Nordreisa kommune er fallende, med et forventet laveste antall i 2027. 

Deretter vil elevtallet vokse, trolig til ca. 10 % over dagens nivå i 2040. For Moan og Storslett 

skoler vil det normalt være to klasser på årstrinnet. I tabell 2 ser vi at elevtallet for to fulle paral-

leller vil være betydelig større enn erfaringstallene fra skoleårene 2015/16 – 2018/19.  

Tabell 2: Elevtall i Moan og Storslett skoler de fem siste skoleårene og elevtall med to fulle klasser per årstrinn. 

Kilde: Udir/GSI. Beregning: TF. 

Trinn Erfart elevtall 

(Fire års gjennomsnitt) 

Største elevtall 

med to paralleller 

1. – 4. 153 224 

5. – 7.  132 168 

Barnetrinnet 285 392 

8. – 10. 144 180 

Alle 429 572 

I store kommuner kan man planlegge med bortimot fulle klasser når man bygger skoler. I en li-

ten kommune med forholdsvis små skoler vil årskullene variere så mye at kapasiteten ved den 

enkelte skolen bør ligge noe over forventet elevtall, gjerne 10 – 15 %. Når dette tas i betrakt-

ning, og hvis man forventer en økning på ca. 10 % i tidsrommet man planlegger for, bør man 

planlegge for en kapasitet på 20 – 25 % over erfart elevtall de senere årene.  

Gjennomsnittlig klassestørrelse i en fulldelt skole vokser med antall paralleller. La oss likevel 

antar at gjennomsnittlig klassestørrelse for barnetrinnet i en skole med to – tre paralleller er 22 

elever, og tilsvarende for ungdomstrinnet 24 elever. Da ville Moan skole de fire skoleårene ha 

ca. 7,0 klasser i gjennomsnitt, Storslett skole (5 – 7) ville ha 6,0 klasser og Storslett skole (8 – 

10) 6,0 klasser i gjennomsnitt. De virkelige tallene var hhv 7,75; 6,0 og 6,0.  

Hva ville resultatet bli ved en overføring av elevene fra Rotsundelv skole til og helt eller delvis 

fra de to private skolene til Moan og Storslett? 

En overføring av antatt 30 elever fra Rotsundelv skole ville med 22 elever per klasse gi ca. 1,4 

klasser i gjennomsnitt. Hvis disse elevene fordeler seg likt på årstrinnene, vil det kunne forven-

tes 0,8 klasser for 1. – 4. årstrinn og 0,6 klasser for 5. – 7- årstrinn. Tilsvarende kan man be-

regne forventet økning i klassetall ved en helt eller delvis overføring fra de private skolene, som 

antas å ha 142 elever i utgangspunktet. I beregningen legger vi til grunn at 100 av disse vil gå til 

barnetrinnet og de resterende 42 til ungdomstrinnet. Resultatene er gjengitt i tabell 3.  
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Tabell 3: Forventet økt klassetall ved overføring av elever til Moan og Storslett 

Skole Antatt elevtall Klasser 1-4 Klasser 5-7 Klasser 8-10 

Rotsundelv 30 0,8 0,6 
 

25 % private 142 0,6 0,5 0,4 

50 % private 142 1,3 1,0 0,9 

75 % private 142 1,9 1,5 1,3 

100 % private 142 2,6 1,9 1,8 

Med en slik beregningsmåte vil vi kunne forvente ca. seks flere klasser om alle elevene fra 

Rotsundelv skole og de to private skolene skulle samles i «nye» Moan skole. Tilsvarende ville 

Storslett ungdomsskole kunne forvente 1,8 flere klasser1. 

 

                                                      

1 I beregningen har vi lagt til grunn at elevene fordeler seg likt mellom barne- og ungdomstrinnet. I eksempelet hvor alle elevene fra 

Rotsundelv og de private skolene skal samles i nye Moan skole gir det følgende utregning for barnetrinnet: 4/7 (antall trinn) *100 = 

57 elever i 1-4.trinn, 3/7 (antall trinn) *100 = 43 elever i 5-7 trinn. Delt på en klassestørrelse med 22 elever gir det henholdsvis 2,6 
og 1,9 klasser.  For ungdomstrinnet blir regnestykket slik: 42 (antall elever)  delt på klassestørrelse (24 elever) som gir 1,8 klasser i 

gjennomsnitt.  
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5. Klassetall med kjente elevtall 

Selv om det vanligvis har vært elever til to klasser på trinnet for Moan og Storslett, viser tallene 

for de fire forrige årene at det har vært unntak.  

 

5.1 Barnetrinnet 

For 1. – 4. trinn har det gjennomsnittlig vært ca. 38 elever per årstrinn, men ca. 43 elever med-

regnet elevene fra Rotsundelv skole. Det vil da være rimelig å planlegge for hhv. 46 – 48 elever 

og 50 – 52 elever.2 Den vanlige situasjonen vil være to klasser på trinnet, men unntaksvis kan 

det bli tre klasser, oftest ved en overføring av elevene fra Rotsundelv skole.  

Vi har beregnet klassetallet for de fire skoleårene fra 2015/16 til 2018/19 ved Moan skole under 

forutsetning av at ulike andeler av elevene fra de private skolene hadde valgt Moan skole. Figur 

4 viser hvordan klassetallet ved Moan skole vokser når det kommer flere elever til skolen. Det 

vokser mest hvis elevene ved Rotsundelv skole også er tilført Moan skole. Utslaget de fire sko-

leårene ville vært lite hvis «bare» inntil 50 % av elevene fra de private skolene valgte Moan; én 

klasse hvert annet til hvert fjerde år. Hvis alle elevene fra de private skolene (1 – 4) skulle ha 

valgt Moan skole, ville klassetallet ha vokst med to (én klasse hvert annet årstrinn). Hvis også 

elevene fra Rotsundelv var ved Moan skole, ville de private skolene ha utløst gjennomsnittlig 

tre klasser. Ingen av årene ville det vært mer enn 12 klasser. 

                                                      

2 20 – 25 % over kjente tall.  
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Figur 4: Beregnet gjennomsnittlig klassetall etter andel av privatskoleelevene (1-4) til Moan skole skoleårene 

2015/16 – 2018/19 

For 5. – 7. trinn har det gjennomsnittlig vært ca. 44 elever per årstrinn, men ca. 48 elever med-

regnet elevene fra Rotsundelv skole. Tallet er høyere enn for 1. – 4. årstrinn fordi elevene fra 

Oksfjord skole er med. Det vil da være rimelig å planlegge for hhv. 53 – 55 elever og 58 – 60 

elever.  

La oss igjen se på en tenkt situasjon; at elever fra flere skoler de siste årene var samlet på Stors-

lett skole. 

Vi har beregnet klassetallet for de fire skoleårene fra 2015/16 til 2018/19 for 5. – 7. trinn ved 

Storslett skole under forutsetning av at ulike andeler av elevene fra de private skolene hadde 

valgt Storslett skole. Figur 5 viser hvordan klassetallet ved Storslett skole (5 – 7) vokser når det 

kommer flere elever til skolen. Det vokser mest hvis elevene fra Rotsundelv er ved Storslett 

skole, fordi elevtallet for de fleste trinnene da ligger like under delingstallet, 56. Det skal få ele-

ver fra de private skolene til for at man da må ha tre klasser i stedet for to. Hvis alle elevene fra 

de private skolene (5 – 7) skulle ha valgt Storslett skole, ville klassetallet ha vokst med tre. 

Ingen av årene ville det vært mer enn åtte klasser. 
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 Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole  17 

 

Figur 5: Beregnet gjennomsnittlig klassetall etter andel av privatskoleelevene (5-7) til Storslett skole skoleårene 

2015/16 – 2018/19 

5.2 Ungdomstrinnet 

For 8. – 10. trinn vil gjennomsnittlig være ca. 48 elever per årstrinn. Det vil da være rimelig å 

planlegge for 57 – 60 elever. 

La oss igjen se på en tenkt situasjon; at elever fra flere skoler de siste årene var samlet på Stors-

lett skole. 

Vi har beregnet klassetallet for de fire skoleårene fra 2015/16 til 2018/19 for 8. – 10. trinn ved 

Storslett skole under forutsetning av at ulike andeler av elevene fra de private skolene hadde 

valgt Storslett skole. Figur 6 viser hvordan klassetallet ved Storslett skole (8 – 10) vokser når 

det kommer flere elever til skolen. Det skal få elever fra de private skolene til for at man da må 

ha tre klasser i stedet for to på et årstrinn. Hvis alle elevene fra de private skolene (8 – 10) skulle 

ha valgt Storslett skole, ville klassetallet ha vokst med 1,5. Ingen av årene ville det vært mer enn 

åtte klasser, men flere av årene manglet det få elever for at det skulle bli tredeling på alle tre 

trinn. 
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Figur 6: Beregnet gjennomsnittlig klassetall etter andel av privatskoleelevene (8-10) til Storslett skole skoleårene 

2015/16 – 2018/19.  
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6. Samlet om klassetall 

I kapittel fire og fem så vi på hvor mange ekstra klasser det kunne bli hvis elevene fra Rotsund-

elv skole og deler eller alle av elevene ved de to private skolene skulle gå i Moan eller Storslett 

skole. Resultatene ble ikke identiske, men stort sett i samme størrelsesorden. Mens vi i kapittel 

fire beregnet en forventet klassetallsøkning ved å dividere elevtallet på hhv. 22 og 24, lå elevtal-

lene fra de fire forrige skoleårene til grunn for beregningene i kapittel fem. Ved å gå på reelle 

situasjoner som i kapittel fem, medfører et økt elevtall enten til en klassedeling eller ikke. «Nes-

ten-delinger» blir ikke regnet med. På den annen side kan tallet på et årstrinn i utgangspunktet 

være svært nær klassedelingstallet, slik at bare noen få ekstra elever skal til for at man får en ny 

klasse. 

For 1. – 4. årstrinn er beregnet forventet økning større enn hva erfaringstallene for 2015/16 til 

2018/19 skulle tilsi. Det skyldes at med unntak av 2. årstrinn 2018/19 (28 elever) lå elevtallene 

langt under klassedelingstallene, og det skulle derfor mange ekstra elever til for å få en ekstra 

klasse. Hvis ca. 16 elever fra Rotsundelv allerede var overført til Moan, ville elevtallene komme 

nærmere klassedelingsgrensa, og elevene fra de private skolene ville langt oftere gi klassede-

ling. (Se figur 4.) 

Tabell 4: Beregnet økning av klassetallet (1-4) ved overgang fra private skoler etter andelen av elevene 

 
Beregnet 1-4 Erfaringstall 1-4 

25 % 0,6 0,25 

50 % 1,3 0,25 

75 % 1,9 0,75 

100 % 2,6 2,00 

For 5. – 7. årstrinn er beregnet forventet økning også noe større enn hva erfaringstallene for 

2015/16 til 2018/19 skulle tilsi, men forskjellen er liten. 

Tabell 5: Beregnet økning av klassetallet (5-7) ved overgang fra private skoler etter andelen av elevene 

 
Beregnet 5-7 Erfaringstall 5-7 

25 % 0,5 0,0 

50 % 1,0 0,75 

75 % 1,5 1,25 

100 % 1,9 1,75 

For 8. – 10. årstrinn er beregnet forventet økning forholdsvis lik hva erfaringstallene for 

2015/16 til 2018/19 skulle tilsi.  
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Tabell 6: Beregnet økning av klassetallet (8-10) ved overgang fra private skoler etter andelen av elevene 

 
Beregnet 8-10 Erfaringstall 8-10 

25 % 0,4 0,50 

50 % 0,9 1,00 

75 % 1,3 1,25 

100 % 1,8 1,50 

6.1 Samlet klassetall 

Elevgjennomsnittet de forrige skoleårene ville gi 7,0 klasser for 1. – 4. årstrinn, 6,0 for 5. – 7. 

årstrinn og 6,0 klasser for 8. – 10. årstrinn med hhv gjennomsnittlig 22 elever per klasse for 1. – 

7. årstrinn og 24 elever for 8. – 10. årstrinn. Det vil være rom for 25 % flere elever på alle 

årstrinnene. 

Hvis Rotsundelv skoles elever overføres til «nye» Moan skole, vil det komme ca. 30 elever, el-

ler ca. 1,4 klasser. Fordelt på sju årstrinn vil dette kunne skje uten klassedelinger, men det mest 

sannsynlige vil være at man får 8 klasser for 1. – 4. årstrinn og noen ganger 7 klasser for 5. – 7. 

årstrinn. Skolen bør derfor ha plass til minst 15 klasser. 

Hvis tallet på elever i de to private skolene skulle bli vesentlig redusert, vil klassetallet på de 

kommunale skolene øke tilsvarende. Med en nedgang i de private skolene med 25 % kan vi for-

vente 1,1 ekstra klasser ved «nye» Moan skole. For en nedgang med 50 %, 75 % og 100 % kan 

vi forvente hhv. 2,2 klasser, 3,3 klasser og 4,4 klasser. 

Det maksimale behovet synes ut fra dette å kunne bli 19 klasser på barnetrinnet, i hovedsak en 

tre parallellers skole. 

Ved Storslett skole vil vi kunne forvente 0,4 ekstra klasser med 25 % nedgang i elevtallet ved de 

private skolene. For 50 %, 75 % og 100 % vil de tilsvarende økningene være hhv. 0,9 klasser, 

1,3 klasser og 1,8 klasser.  

Det maksimale behovet synes ut fra dette å kunne bli 8 klasser på ungdomstrinnet, i hovedsak 

en tre parallellers skole. 
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7. Arealbehov ut fra arealnormer 

Det finnes ingen «standard» for planleggingen av skoler ut fra forventet elevtall ved skolen. En 

metode er å vurdere behovet for klasserom, grupperom, spesialrom, garderober/toaletter og per-

sonalavdeling, og å beregne samlet arealbehov med utgangspunkt i dette. Dette er vanlig ved be-

hov for ombygginger og utvidelser.  

I noen av landets største kommuner har man sett det som hensiktsmessig å utarbeide mer gene-

relle normer for planleggingen av skoler.  Vi vil her ta utgangspunkt i slike normer. Norconsult 

har i 2015 på oppdrag for Utdanningsdirektoratet sammenlignet og sammenfattet normene for 

Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim.3 Det skilles mellom rene barneskoler (1 – 7), 

kombinerte skoler (1 – 10) og ungdomsskoler (8 – 10). 

For rene barneskoler gjengir Norconsult arealnormene for «små» skoler både i Bergen (400 ele-

ver), Bærum (420 elever) og Stavanger (420 elever).  For ungdomsskoler gjelder normene stort 

sett for større elevtall. Bergen, Bærum og Stavanger har normer for en ungdomsskole med fem 

paralleller (400 – 450 elever) som de minste. Dette gir et noe dårligere sammenligningsgrunnlag 

for Nordreisa (Storslett). 

I Norconsult rapport er skolearealene inndelt etter arealets bruk. (Tekniske rom og trafikkareal 

er ikke med i dette.)  

1. Generelle læringsarealer er arealer som er generelle i utformingen slik som grupperom, 

klasserom og baser.  

2. Spesialutstyrte læringsarealer er rom for naturfag, musikk, mat og helse og kunst og 

håndverk. 

3. Elevgarderober og toaletter for elevene.  

4. SFO- areal.  

5. Støtteareal er alt av arealer for reinhold- og vaktmesterfunksjoner, samt lagerrom for 

stoler og pulter. Lagerrom som er tilknyttet undervisningen inngår i kategoriene 1 og 2. 

6. Elevtjenester omfatter kontorer for helsesøster/lege, venterom, etc. 

7. Areal til personale og administrasjon omfatter arbeidsplasser, møtevirksomhet, 

pause/bespisning, toalett og garderober. 

8. Fellesareal består av kantine/ allrom/festsal, bibliotek, datarom/ IKT-rom, auditorium 

og tilstøtende lagerrom. 

Figur 7 baserer seg på tall fra Norconsults rapport og har bare med seg normer for de minste 

skolene gjengitt i rapporten.4 Vi ser at arealnormene varierer en del mellom kommunene og sko-

leslagene. For barneskoler med 300 – 420 elever er netto arealbruk per elev ca. 9,0 m2. Med ca. 

4 m2 per elev i generelle læringsarealer (klasserom og grupperom) vil en økning på 22 elever 

                                                      

3 Nordsted, Julie og Harald Høgh, Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner. Norconsult 2015. 
4 Bergen har også normer for barneskoler med 300 elever. Disse er svært like normene for skoler med 400 elever. Forskjellen er en 

oppjustering for spesialiserte læringsarealer og skolehelsetjenesten. 
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(én klasse) gi 88 m2, som kan gi rom til et klasserom og et grupperom. Øvrige arealer som spesi-

aliserte læringsarealer, elevgarderober/toaletter, SFO-areal osv. vil utløse 110 m2 nettoareal. 

Samlet ekstra nettoareal for 22 elever blir dermed 198 m2. 

For tall-eksemplene i de tidligere kapitlene kan man regne ut at en overføring av 30 elever fra 

Rotsundelv utløser behov for 270 m2 nettoareal. Hver 25 % av elevene fra de private skolene 

(25 elever på barnetrinnet) utløser behov for en økning av nettoarealet på 225 m2. 

 

Figur 7: Sammenstilling av arealnormer for aktuelle skolestørrelser i Bergen, Bærum og Stavanger. Kilde: Norconsult 

Storslett ungdomsskole vil ha færre elever enn eksemplene i arealnormene gjengitt over. Ved å 

gå fra en skole med to paralleller til en skole med tre paralleller økes i liten grad behovet for 

spesialiserte læringsarealer (Ett ekstra naturfagrom). Arealet per elev øker derfor ikke. Også for 

denne skolen vil trolig et nettoareal på 9 m2 per elev være tilstrekkelig. Siden skolen ved en ut-

flytting av mellomtrinnet vil ha betydelig større arealer, blir det et spørsmål om hvor stor del av 

skolen som kan benyttes til andre formål. 

For hver 25 % av elevene fra de private skolene (10 elever på ungdomstrinnet) utløses et behov 

for en økning av nettoarealet på 90 m2. 
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Sammendrag 
Omstillingen tar sikte på å forbedre kvaliteten på skolen, elevresultatene, læreres opplevelse av å ha 
gode og tilgjengelige støttesystemer til elever som trenger det, samt tilgang på nødvendig 
videreutdanning for å nå kompetansekravene. Alle lærere deltar i storsatsningen med Lesesenteret i 
Stavanger, sammen med alle rådgivere fra PPT. Begynneropplæringen prioriteres særskilt og enkelte 
lærere får spisskompetanse innen leskurs og intensiv opplæring. 
 
I budsjettrammen for Oppvekst og kultur var rådmannens innstilling at sektoren skulle kutte driften 
med 13 mill. innen 2023. Det utgjør et kutt på 11 stillinger. I sektoren er det skole, barnehage og 
barnevern som utgjør ca. 110 mill. av den totale potten på ca. 140 mill. Skolene utgjør ca. 70 mill . av 
den totale budsjettrammen. Det er ca. 70 ansatte i skolen og de fleste er lærere. Lærere har som 
yrkesgruppe vært unntatt tidligere nedbemanninger i kommunen og det er i dag langt flere 
lærerstillinger i ordinær undervisning enn det er nasjonalt og i fylket.  
 
Barnehagene har en grunnbemanning og oppfyller pedagognormen som er satt av 
utdanningsdirektoratet. Det er ikke flere stillinger utover grunnbemanningen i barnehagene. I 
barnehagene er det ikke mulig å gjøre innsparinger i løpet av 2020, men det kan være mulig å 
organisere barnehagene mer effektivt med en annen barnehagestruktur. I barnevernet er det ikke 
mulig å gjennomføre kutt i antall stillinger inneværende år. Barnevernet er allerede i gang med en 
omstillingsprosess hvor Kvænangen går ut av et samarbeid og Kåfjord kommer inn som ny 
samarbeidspartner fra 1.1.2020.  
 
I Nordreisaskolen er grunnbemanningen høy. Det er langt flere lærere i ordinær undervisning enn det 
bemanningsnormen fra utdanningsdirektoratet tilsier. På bakgrunn av dette har vi vært nødt for å 
legge kuttet på skolene i 2020.  
 
I utvalgsmøtet 26.11.19 ble budsjett vedtatt jf. Budsjett og økonomiplan 2020-2023. Rammen for 
2020 økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Tiltak som velges må utredes videre og legges frem for 
utvalget innen utgang av januar 2020. Tiltak som drøftes videre er tiltak på: - Rotsundelv skole, 
Storslett skole og Moan skole.  
 
Rådmannens innstilling av tiltak for å balansere budsjettet legges frem for politisk behandling i 
utvalget i januar. 
 

1. Omstilling i skolen 

1.1. Økonomiske rammebetingelser. Tilpassing til rammer. 

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 
2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25 %. Økningen er 
dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. 
Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye 
stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap 
mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 
budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede 
fra 2019 må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået. Alle får nedtrekk i ramma, men oppvekst 
får en større andel enn helse grunnet demografiutfordringene innenfor helses er betydelig, men 
elevtallet i Nordreisa ikke øker i samme grad. Rammene endres, helse får en større andel av ramma 
og oppvekst og kultur reduseres.    



 

Nordreisa kommune skal ha en skole som vektlegger profesjonalitet i alle ledd som en forutsetning for god 
tjenesteproduksjon. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på skolens lederskap, tilstrekkelig gode rammebetingelser 

(systemer, økonomi, planer) og kontinuerlig politisk fokus er viktige suksessfaktorer. Nordreisa kommune skal 
ha en skole som utvikler seg i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. Vi vil ha en skole som kan ta opp i seg 
endringer – og som kan tilpasses til beste for elevenes læring og framtidsutsikter. Den positive utvikling skal 
bygges på styrking av eget personell, lokale samarbeidspartnere og ekstern fag- og erfaringskompetanse. 

(Skolepolitisk plan). 

Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet. Tilstrekkelig dekning som gir rom for tett 
faglig og sosial oppfølging og forutsigbarhet for elevgruppa ved et eventuelt fravær. Nasjonale normer skal 
legges til grunn. (Skolepolitisk plan) 

Utvalgte lærere deltar i faglige nettverk i samarbeid med skoleledelse og sektorleder. Mange av våre lærere ble 
utdannet under andre lærerplaner og det er mye ny forskning om undervisning, klasseledelse og vurdering som 

jevnlig må oppdateres. Nettverk på tvers av kommunegrenser og skolenivå kan være viktige bidrag. 
(Skolepolitisk plan) 

Tilbud om nettverk, formell utdanning og annen nødvendig kompetanseheving. Støtte, oppfølging og veiledning 
fra skoleledelsen og oppvekstavdelingen. 

Alle lærere på 1.-7. trinn som underviser i fagene har 30 studiepoeng norsk, matematikk og engelsk innen 2025 
(nasjonale retningslinjer) 

Alle lærere på 8.-10. trinn som underviser i fagene har 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk innen 

2025 (nasjonale retningslinjer) 

Kompetanse kartlegges årlig i februar. Det utarbeides en langsiktig plan for rekruttering og kompetanseheving. 
Hva trenger skolene for å kunne gi elevene god opplæring? Søkere på videreutdanning prioriteres etter behov 
på skolene. (Skolepolitisk plan) 

1.2. Omstillingsstrategi i Nordreisa som gjør det mulig å nå målsettinger i 
skolepolitisk plan og tilfredsstille nasjonale retningslinjer for kompetanse 
og bemanning. 

 
Omstilling i sektor for oppvekst og kultur vil gå i en retning med mer fokus på kvalitet i 
tjenestetilbudet, mer kompetansebygging og større enheter. Kommunen skal levere gode tjenester 
til alle innbyggere og trenger vi å tenke ny organisering av tjenestetilbudet, nye strukturer og 
vektlegge kompetanse og kvalitet foran antall stillinger og spredning av tjenestetilbudet.  
 
I skolen vil det bety at vi endrer: 
Fra tolærer system til en kontaktlærer men mer innsats på intensive kurs og tilpasset opplæring med 
støtte fra interne fag- og spesialistressurser. Skolene skal ha fokus på kvalitet i opplæringstilbudet for 
alle elever i klasserommet og da må lærer i fag ha nødvendig kompetanse innen faget, men også 
innen de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Skolene skal 
gode støttesystemer som sikrer at alle elever som trenger intensiv opplæring i lesing, regning og 
skriving fra 1-4 får det av lærere med spesialkompetanse på feltet. Ressursbruken i skolen må endres 
i takt med nye lovkrav og på bakgrunn av den informasjon vi har om skolene gjennom GSI, nasj onale 
prøver, elevundersøkelser, foreldreundersøkelser, grunnskolepoeng, eksamensresultat, hva som 
skjer med våre elever når de begynner på videregående opplæring og rapport fra eksterne aktører 
som Telemarksforskning. Et samarbeid i skoleeiernettverket, se på hva andre kommune gjør for å 
lykkes med omstilling og forbedring av resultat. Bruke tilgjengelig datamateriale, samarbeide med 
eksterne kompetansesentre og bruke nettverk i regionen.  
 



Omstillingen tar sikte på å forbedre kvaliteten på skolen, elevresultatene, læreres opplevelse av å ha 
gode og tilgjengelige støttesystemer til elever som trenger det, samt tilgang på nødvendig 
videreutdanning for å nå kompetansekravene. Alle lærere deltar i storsatsningen med Lesesenteret i 
Stavanger, sammen med alle rådgivere fra PPT. Begynneropplæringen prioriteres særskilt og enkelte 
lærere får spisskompetanse innen leskurs og intensiv opplæring. 
 
Omstillingen medfører et betydelig kutt i antall lærerstillinger. Det vil være inntil 8 lærerstillinger 
som nedbemannes fra 1. august 2020. Det er ikke ideelt å ta så mange stillinger innenfor ett og 
samme budsjettår, men denne omstillingen skulle ha vært igangsatt for mange år siden slik at 
kuttene kunne vært tatt gradvis og gjennom naturlige avganger. Selv om kuttet er dramatisk har alle 
skoler en bemanningsnorm som ligger godt over det nasjonale gjennomsnittet i ordinær 
undervisning. En nedleggelse av Rotsundelv skole vil medføre færre nedbemanninger på Storslett og 
Moan skole, men øke risiko for ytterligere privatskoletilbud og lengere reisevei for elevene. 
 
Økonomiplanen for kommende fireårsperiode viser at Nordreisa kommune har betydelige 
økonomiske utfordringer. Kommunen skal i perioden redusere driftsnivået betydelig. Nordreisa 
kommune er derfor opptatt av best mulig ressursutnyttelse i alle produksjonsavdelinger, herunder 
skoleavdelingen.  
 
 
 

1.2.1. Ressurser I skolene fram til I dag (stor lærertetthet ifht lærernorm.)  

Lærernormkalkulator 2018-2019 UDIR 
   

Antall årsverk mer enn normkrav i ordinær undervisning 
   

Normkrav telles pr. avdeling 
 

      
1-4                5-7                8-10           Totalt 

Normtall elever pr. lærerårsverk     15 20 20 
 

Nordreisa 
Moan-
Storslett 4,5 5,1 5,5 15,1 

Nordreisa Rotsundelv 1,7 1,4 
 

3,1 

Nordreisa kommune       18,2 

Skjervøy 
 

2,4 2,3 4,6 9,3 

Lyngen Eidebakken 0,2 0,5 2,1 2,4 

Storfjord Skibotn 1,1 1,3 1,6 4 

Storfjord Hatteng 2,2 1,8 1,7 5,7 

Storfjord kommune       9,7 

Kvænangen kommune 2,3                1,4                2,1 5,8 

 

Figur 14 i rapporten fra Telemarksforskningen viser at lærertettheten i Nordreisa lenge har vært 
forholdsvis stor, og den har økt de to siste årene. (Stor lærertetthet gir få elever per lærerårsverk.) I 
den skolepolitiske planen står det på side 13, under mål. 



Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet. Tilstrekkelig dekning 
som gir rom for tett faglig og sosial oppfølging og forutsigbarhet for elevgruppa ved et 
eventuelt fravær. Nasjonale normer skal legges til grunn. 

Det nasjonale gjennomsnittet var 16,3 elever per lærer og i Troms var det 14,3. Hvis man skulle 
komme ned på lærertettheten nasjonalt eller i Troms, måtte man redusere med hhv 17,8 og 13,6 
årsverk. Fortsatt ville man både tilfredsstille den nasjonale lærenormen og det gene relle 
minstekravet om minst én lærer per time i alle klasser. 

Nødvendig nedgang er drastisk fordi alt kommer i løpet av 2020. I andre kommuner har man tatt ned 

antall lærerstillinger i takt med naturlige avganger og dette har pågått over mange år. I Nordreisa har 
det ikke vært gjort slike langsiktige omstillinger i skolen. 

Stor lærertetthet i ordinær undervisning kan medføre mindre behov for lærertimer til 
spesialundervisning. I Nordreisa er andelen elever som mottar spesialundervisning langt høyere e nn 
det nasjonale snittet. Det er mellom 14 -15 % av elevene fra 5-10 trinn som mottar 
spesialundervisning. Landsgjennomsnittet på 5-10 er 9 %.  

Omstilling i sektor for oppvekst og kultur vil gå i en retning med mer fokus på kvalitet i 
tjenestetilbudet, mer kompetansebygging og større enheter. Kommunen skal levere gode tjenester 
til alle innbyggere og vi trenger å tenke ny organisering av tjenestetilbudet, nye strukturer og 
vektlegge kompetanse og kvalitet foran antall stillinger og spredning av tjenestetilbudet.    

I skolene skal det være fokus på kvalitet, rett kompetanse og en bemanningsnorm som tilfredsstiller 
de nasjonale kravene. Rapporten fra Telemarksforskning sier at vi har flere lærere i ordinær 
undervisning enn det bemanningsnormen tilsier. Bemanningskalkulatoren til Utdanningsdirektoratet 
viser det samme. Kvalitet i undervisningen er ikke proporsjonal med antall lærere i klasserommet. 
Det er kvaliteten på undervisningen og kompetansen til lærer som påvirker elevens læringsutbytte.   

  

1.2.2. Omstilling på kort sikt  

Hovedsatsningsområdet i Nordreisaskolen er å bedre elevenes ferdigheter i lesing og digitale 
ferdigheter. Skoleeier skal støtte skolene i å bygge kompetanse hos lærere og skoleledere gjennom 
samarbeid med kompetansesenteret Lesesenteret i Stavanger. Det er et også behov for andre 
stillinger i skolen. Alle elever i kommunen har nettbrett som et verktøy i opplæringen. Vi trenger å 
omdefinere en stilling til en it- fagarbeider som kan hjelpe alle grunnskolene med teknisk drift.  

Det etablere nye nettverk i kommunen og på tvers av kommunegrensene. Ett nettverk vil være 
knyttet til begynneropplæringen. Ett annet nettverk vil være knyttet til norskundervisning og i 
samarbeid med videregående skoler i regionen. Matematikknettverket fortsetter og det vurderes å 
opprette et eget nettverk knyttet til undervisning i engelsk. Regionkontakten for utviklingsarbeid 
bidrar i nettverket.  

Det søkes om skjønnsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å opprette en stilling 
som utviklingskoordinator. Skoleeier ønsker å etablere et treårig prosjekt med oppstart første kvartal 
2020. I prosjektet vil det ansettes en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har relevant 
kompetanse på skoleutvikling. Hensikten er å styrke kapasitet på utviklingsarbeid innen skole - og 
oppvekst i Nordreisa. Dette skal gi styrket kompetanse på flere fagfelt, inkludert 
utviklingsarbeid i hele organisasjonen og styrke læringsutbyttet til alle elever. Vi ønsker å dele 
utviklingskompetanse med andre kommuner i regionen.    

I skolene vil skoleeier særlig prioritere å styrke lærerkompetansen på begynneropplæringen. Det er 
viktig å prioritere tidlig innsats tidlig i skoleløpet og før ungene begynner på skolen.  Virksomheten 



Forebyggende tjeneste omstilles og ressurser dreies til å arbeide med spe sialpedagogikk og 
veiledning i barnehagene. PPT organiseres direkte under sektorleder, men fagleder i tjenesten 
overtar personalansvaret for de ansatte. Helsesykepleierne og kommunepsykolog vurderes overført 
til helsesektoren. Ungdomskontakten vurderes organisert under kulturvirksomheten. 

 På skolene vil skoleeier redusere antall lærere i ordinær undervisning og se på hvordan tildeling og 
fordeling av lærerressurser kan gjøres for å dekke opp behovet for spesialundervisning. Det er lagt 
inn et tiltak i budsjettet som gir fellestiltak grunnskole en pott med penger som kan tildeles skoler 
som får nye vedtak om spesialundervisning midt i skoleåret. 

  

1.2.3. Omstilling på lang sikt  

I løpet av en fireårsperiode kan det være mulig å få et tjenestetilbud hvor barnevern og PPT er 
samlokalisert med skole. Vi trenger en omdreining i tjenestene fra saksbehandling og utredninger til 
mer forebygging og veiledning i barnehage og skole. Skolene skal ha gjennomført en omstilling som 
gir alle elever en god begynneropplæring og tilpasset opplæring innenfor klassens fellesskap. Skolene 
skal ha utviklet et godt system som sikrer at alle som trenger det får intensiv opplæring.     

I løpet av en fireårsperiode har Nordreisa kommune en barneskole og en ungdomsskole på Storslett. 
Det vurderes videre at kommunen kan ha to kommunale barnehager; en på Storslett og en i 
Sørkjosen. En egen arbeidsgruppe opprettes og lager en plan for barnehagestruktur i Nordreisa. 

En slik omstilling vil kunne gi stordriftsfordeler med hensyn til bemanning, kompetanseutvikling, 
lederskap, faglige og merkantile støtteressurser.   

PPT tettere inn I skolene (fysisk og praktisk). Om skolestrukturen blir vedtatt i kommunestyret 
19.12.19 med utbygging av Moan skole til 1.-7. trinn vil det være mulig å flytte PPT inn i skolen. Det 
er mulig å få til en organisering som sikrer at saksbehandlere i PPT er aktivt ute i skolene med 
veiledning av lærere som har elever som strever faglig eller med atferd og elever som har vedtak om 
spesialundervisning. En betingelse for å få dette til er at skolene utvikler et godt system for tilpasset 
opplæring og tilrettelagte kurs med intensiv opplæring i lesing, regning og skriving. Ved å utvikle et 
slikt system på skolen vil det bli færre henvisninger til PPT, mindre utredningsarbeid og mer tid til 
fysisk og praktisk tilstedeværelse på skolene. 

 

 

1.2.4. Behovet for kvalitetsheving 

Hvordan en måler kvaliteten ved en skole er imidlertid et komplekst og kontroversielt spørsmål med 
mange ulike svar. Kunnskapsdepartementet bruker definisjonen «i hvilken grad de ulike målene for 
grunnopplæringen i samfunnsmandatet faktisk virkeliggjøres». Mer konkretisert benevnes 
strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet som ulike deler av kvaliteten i grunnskolen. Dette 
vil igjen påvirkes av en rekke viktige faktorer som mulighet for faglig samarbeid og fagnettverk, 
kompetanse, lærertetthet, rekruttering, tid og ressurser til utviklingsarbeid, lokaliteter, 
klassestørrelse, psykososialt miljø, lengde på skolevei, tilgang på spesialrom og funksjoner som 
helsesøster og miljøterapeut m.m.   

I skolene skal det være fokus på kvalitet, rett kompetanse og en bemanningsnorm som tilfredsstiller 
de nasjonale kravene. Tidlig innsats og vilje til å endre praksis når kartlegginger og prøver viser at 
elever ikke har fått godt nok utbytte av opplæringen. Grunnleggende ferdigheter prioriteres gjennom 
hele skoleløpet, men særlig i begynneropplæringen. Lesing er den ferdighet som påvirker mest i alle 
fag og er derfor særlig viktig å prioritere. Vi trenger en begynneropplæring hvor praksis er tett 



knyttet til forskning og til anbefalinger fra kompetansesentrene. Det er nødvendig å ha tilstrekkelig 
med kompetanse til de som til daglig står i klasserommet, at skolene har gode støttesystemer som 
trer inn når elever trenger et ekstra løft og at tiltakene settes inn tidlig. Kvalitetsheving innenfor 
lesing skjer i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger og digital opplæring av lærere og elever skjer i 
samarbeid med innleid hjelp fra Rikt. 
   

 
 2.2.5   Reduksjon – tall og fakta sett ut fra nasjonale tall og normer 
 
Tabellen som er hentet fra kalkulatoren til Utdanningsdirektoratet viser at Nordreisa ligger langt over 
antall årsverk i ordinær undervisning sammenliknet med våre nabokommuner. Eksempelvis er 
Lyngen en kommune som over mange år har kunnet vise til gode resultater over tid, med langt færre 
lærere enn Nordreisa. Hvis alle skolene skal bestå vil det være nødvendig å ta ned 8 stillinger på 
skolesiden, fordelt på Storslett skole, Moan skole og Rotsundelv skole.  
  

 
 

2. Fremdriftsplan 

Tentative datoer for fremdrift vil også avhenge av vedtak i kommunestyret 19.12.2019 og vedtak i 
utvalget for oppvekst og kultur i januar 2020. Rektorene og personalgruppa i Nordreisaskolen har 
vært løpende orientert i skolestruktursaken helt siden oppstart med Telemarksforskning i mai 2019.   

I budsjettsaken har de bidratt med innspill i budsjettprosessen i september og oktober og de har 
vært orientert om rådmannens innstilling siden 27.10.19, like før møte i formannskapet.  

  

5.12.19 Drøfting budsjettsak i rektorkollegiet 
6.12.19 Revidert plandokument sendes ut til skoler, FAU, politiske partier, 

Utdanningsforbundet. 

8.12.19 Oppdatert informasjon til personalet ved skolene 
10.12.19 Saksdokumenter til kommunestyret offentliggjøres 

19.12.19 Kommunestyre vedtar skolestruktur 
Januar 2020 Oppstart prosjektering Moan skole 

Januar 2020 Hovedutvalget vedtar tiltak i budsjettsak 
Januar 2020 Oppstart drøftingsmøte og prosess med HTV – nedbemanning i skole 

februar2020 Orientering status Personalgruppe/FAU/SU 

Februar 2020 Oppstart barnehagestruktur - arbeidsgruppe 
Februar 2020 Oppstart planlegging av bruk av evt. rest-areal på Storslett skole 

Mars 2020 Orientering status personalgruppe/FAU/SU 
10.5.2020 Nedbemanning av 8 lærere i 2020 i Nordreisaskolen er ferdigstilt 

 



 

 

 

 

 

  

Nordreisa 

kommune 

Revidert plandokument – Informasjon om skolestruktur i 

Nordreisaskolen.  

Dato: 5.12.2019 

 



Innhold 
1. Skolestruktur ......................................................................................................................... 4 

1.1. Innledning...................................................................................................................... 4 

1.2. Skolestruktur ................................................................................................................. 4 

1.3. Hovedmål for skolestruktur og Nordreisa......................................................................... 4 

1.3.1. Pedagogisk vurdering .............................................................................................. 5 

1.3.2. Kostnader ved renovering og utbygging av Moan skole ............................................. 5 

1.3.3. Rotsundelv skole ..................................................................................................... 6 

1.4. Konsekvenser for skoledrift hvis hele eller deler av elevmassen vil til offentlig skole .......... 8 

2. Fremdriftsplan ......................................................................................................................10 

 

edning| 

  



Sammendrag 
En viktig målsetning med planlegging av skolestruktur er å planlegge for at kommunen skal ha rett 
bygg, på rett sted, til rett tid. Gjennom planarbeidet klargjøres det reelle behovet og det gis svar på 
om det bør bygges nytt, eller om det over tid både vil være bedre og mer lønnsomt å bygge på, bygge 
om eller oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. Endring av struktur kan også innebære 
reduksjon i antall barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til dette formålet. I 
skolestrukturdebatten handler det om å: 

 å sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene 

 å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte 

 å sikre en god utnyttelse av anleggene 

 å oppnå en best mulig skole innenfor gitte rammer (undervisningsplaner, styringsformer og 
økonomi). 

 
I Nordreisa har vi 6 grunnskoler, 4 offentlige og 2 private. I ny skolestruktur skal det behandles 
politisk ny skolestruktur på Storslett og på Rotsundelv skole. 
 
Hovedutvalget i oppvekst og kultur hadde møte 26.11.19 med behandling av sak om skolestruktur og 
budsjettrammen for perioden 2020-2023.  
 
Utvalget vedtok at Moan skole bygges ut til en 1.-7. skole, med oppstart prosjektering 2020. I 
utbygging av Moan vil det også tas høyde for konsekvenser ved eventuelle endringer i elevtall ved 
private skoler og grendeskoler.    
 
Storslett skole blir en 8.-10. skole og det utredes videre hvilke muligheter restarealet på Storslett kan 
brukes til.  Det lages en oversikt over mulige bruk av restarealer til andre kommunale tjenester basert 
på det vi vet i dag. Dette legges frem som del av saken til kommunestyret 19. desember. Rådmannen 
utarbeider en tillegg til skolestruktursaken som omhandler Rotsundelv skole i tre alternativer som 
legges frem for kommunestyret 19. desember. 
  

 1.-4. skole –oppvekstsenter  

 1.-7. skole  
 Det innarbeides en utredning av konsekvenser for skoledrift ved at større andel av elevene 

velger offentlig skole framfor privat skole. 
 

Rådmannens innstilling er å bygge ut Moan skole til en 1.-7. skole. I utbyggingen tas det det høyde 
for at elevtallet ved privatskolene kan endres og at Rotsundelv skole legges ned. I vurderingen av 
gjenbruk av restarealet på Storslett skole tas det også høyde for at elevtallet ved de private skolene 
kan endres. Begrunnelsen for at rådmannen ønsker å legge ned Rotsundelv skole knytter seg først og 
frem til kommunens økonomiske situasjon. Rammen til oppvekst og kultur fordrer et kutt på 13 mill. i 
løpet av en fireårsperiode og det betyr at kommunen vil ha færre lærerstillinger å fordele på 
eksisterende skoler. På bakgrunn av vedtak i utvalget og formannskapet i november vil det bli 8 
lærerstillinger færre å fordele på skolene enn tidligere. Ved en eventuell nedleggelse av Rotsundelv 
skole vil det ikke være behov for å nedbemanne like mye på Storslett og Moan skole. Ved 
opprettholdelse av Rotsundelv skole fordeles nedbemanningen på alle skoler. I en debatt om 
skolestruktur er det også nødvendig å se på hvilket tilbud elevene får ved å gå på en skole med få 
elever. Hvor mange elever bør det være på hvert trinn eller på en skole for å opprettholde et 
skoletilbud?   
 
 



1. Skolestruktur 

1.1. Innledning 

Denne planen bygger på utredning fra Telemarksforskning og tillegg. Høringssvar er lagt til grunn for 
de endelige vurderingene. På bakgrunn av at Nordreisa har to privatskoler er de bestilt en 
tilleggsutredning som tar med hvilke konsekvenser det ville hatt for kommunenes skoledrift hvis 
driften skulle reduseres eller legges ned ved en eller begge privatskolene. En annen konsekvens er en 
eventuell nedleggelse av Rotsundelv skole. Hva vil det ha å si for skolestrukturen på Storslett?  

En innstilling om grunnskolestrukturen med tilleggsutredning på konsekvenser ved evt. reduks jon i 
privat skoledrift i Nordreisa og eventuell avvikling av Rotsundelv skole utarbeides og legges fram for 
kommunestyret for behandling i desember 2020. 

  
1.2. Skolestruktur1 

Rett bygg - på rett sted – til rett tid 

En viktig målsetning med planlegging av skolestruktur er å planlegge for at kommunen skal ha rett 
bygg, på rett sted, til rett tid. Gjennom planarbeidet klargjøres det reelle behovet og det gis svar på 
om det bør bygges nytt, eller om det over tid både vil være bedre og mer lønnsomt å bygge på, bygge 
om eller oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. Endring av struktur kan også innebære 
reduksjon i antall barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til dette formålet.  

I praksis handler planleggingen om: 

 å sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene 

 å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte 

 å sikre en god utnyttelse av anleggene 
 å oppnå en best mulig skole innenfor gitte rammer (undervisningsplaner, styringsformer og 

økonomi). 

Målsettingene for planleggingen av skolestruktur er vanligvis: 

 å gi en oppdatert oversikt over den totale skolebyggmassen i kommunen. 

 å analysere dagens situasjon i lys av framtidige behov. 

 å gi sammenligningsgrunnlag på ulike plan, og påpeke muligheter og begrensninger innenfor 
de totale rammene som skoleanleggene setter. 

 å vurdere og avklare det reelle behov for strukturendring og/eller investering. 

 å presentere forslag til løsninger for å møte de behovene som avdekkes. Foreslå helhetlige 
og fleksible løsninger som ivaretar endringer i elevtall, nye undervisnings- og 
organisasjonsformer og nye bygningstekniske krav til skoleanleggene. 

 å gi den politiske beslutningsprosessen et godt og objektivt grunnlag for å ta nødvendige 
avgjørelser om utbygging, ombygging, rehabilitering eller avhending av skoleanlegg. 

 

 

1.3. Hovedmål for skolestruktur og Nordreisa 

                                                                 
1 Tekst hentet fra - http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/barnehage-og-skolestruktur  

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/barnehage-og-skolestruktur


I Nordreisa skal alle elever ha tilgang til skolebygg og uteområder som trivsel, læring og helse. Det er 
store og viktige investeringer. Det handler om å investere i helse og gode oppvekst-vilkår. Skolebygg 
er arbeidshverdagen til våre elever i 10 år og vi skal tilby våre barn et arbeidssted som gir gode 
pedagogiske rammevilkår. I skolegården tilbringer barn rundt 2000 timer i løpet av grunnskolen. 
Skolegården er barnas fristed og lekearena. Gode uteområder på skolene kan bidra til å utjevne 
sosiale ulikheter i helse. Et godt uteområde vil også gjøre det enklere for skolen å legge til rette for 
undervisning ute av klasserommet. 

1.3.1. Pedagogisk vurdering 

Barneskolen er fra 1-7 og bør ikke deles opp. Barneskolen har sin egenart med lik kompetansekrav til 
lærere minimum 30 studiepoeng for å kunne undervise i norsk, matematikk og engelsk. Felles for 
barneskolen er underveisvurdering uten karakter. Barneskolen har felles fag med ungdomstrinnet 
med unntak av valgfag og språklig fordypning eller arbeidslivsfag. Barneskolen har ikke 
ordensanmerkninger, eller mulighet for nedsatt ordren eller oppførsel, men kommuniserer med 
foresatte om elevers sosiale utvikling og behov for støtte og veiledning i opplæringen. Det er også 
egne regler for bortvisning på barneskolen, mens ungdomskolen har regler om utvisning.  

I barneskolen er det også behov for sterk fagkompetanse, men lærere arbeider mer tverrfaglig enn 
på ungdomstrinnet. Barnetrinnet er ikke organisert i fagseksjoner som ungdomstrinnet har, men har 
egne lovkrav til intensiv opplæring for elever som trenger det.  

I Nordreisa har overgangen fra 4. til 5. trinn vært utfordrende for elevene, lærerne og skolelederne. 
Første måling på mestringsnivå i lesing, regning og engelsk er lagt til 5. trinnet og her har kommunen 
hatt utfordringer med for høy andel av elevene på de laveste mestringsnivåene. Det har også vært en 
overvekt av henvisninger til PPT fra slutten av 4. årstrinn og inn på mellomtrinnet. Nordreisa har en 
høy andel av sine elever med spesialundervisningsvedtak til sammenlikning med fylket og på 
landsbasis. Det vurderes som hensiktsmessig at barneskolen samles og dermed får et større faglig 
miljø. Flere lærere med lærerutdanning og kompetanse i fagene og flere mannlige lærere . Det 
vurderes som en styrke at et samlet kollegie gir opplæring til elever gjennomgående i barneskolen.  
Lærere som til vanlig underviser på 5., 6. og 7. trinn er tilgjengelig for fagdiskusjoner og til rektors 
disposisjon for god utnyttelse av fagkompetansen i sin timeplanlegging vil være en styrke for elevene 
og kollegiet ved skolen. Uteområdet og naturen rundt passer særlig godt til barnetrinnet behov for 
kort vei til ekskursjoner og opplæring utenfor klasserommet.  

Området som Moan skole ligger i er sentralt i forhold til de største boligområdene. Det er 
gangavstand fra Høgegga, Moan, sentrum, Rovdas og Flomstad. Trafikksikkerhet er vurdert som 
meget god med sykkel og gangveier inn mot skolen fra alle retninger.  

 

1.3.2. Kostnader ved renovering og utbygging av Moan skole 

Nordreisa kommune har kjøpt opp tomt som egner seg til utbygging av Moans skole. Det kan 
vurderes å kjøpe noe privat tomt for å utvide og bedre uteområdet ved skolen. Det gjelder området 
bak eksisterende bygg som skal renoveres. 

Renoveringskostnader ved eksisterende bygg har en kostnadsramme på ca. 5-7500,- pr kvm. Nybygg 
er definert til 30-35.000,- pr. kvm og gymsal 20.000,- pr. kvm. Laveste kostnadsberegninger baserer 
seg på tall fra Telemarksforskning og høyeste tall baserer seg på erfaringstall ved tidligere 
byggeprosjekt i kommunen. 

På Moan vil man kunne beholde 1. – 4. årstrinn i dagens bygning noen endringer. 



Det vil være behov for nybygg på ca. 1 100 – 1 300 m2 brutto til 5. – 7. trinn for å romme klasserom, 
grupperom, garderober, kontorarbeidsplasser og personalrom. 

Det vil være behov for nybygg til følgende spesialrom, samlet ca. 900 – 1 000 m2 brutto. 

Bibliotek(anslagsvis 100 m2 brutto) 
Naturfag (anslagsvis 100 m2 brutto) 
Kunst og håndverk(anslagsvis 200 m2 brutto) 
Mat og helse (anslagsvis 100 m2 brutto) 
Musikk (anslagsvis 120 m2 brutto) 
Kroppsøving (anslagsvis 300 m2 brutto) 

 

En foreløpig kostnadsberegning ved utbygging av Moan skole er anslått til ca. 85 millioner.  

  

1.3.3. Rotsundelv skole  

Sammendrag notat fra Telemarksforskning: 

Et framtidig skoleanlegg skal vurderes med henblikk på tjenlighet og kapasitet. Den bygningstekniske 
standarden av dagens anlegg vurderes ikke av oss, men vi tar utgangspunkt opplysninger gjengitt 
saksframlegget til sak 29/19 i oppvekst- og kulturutvalget og i synspunkter fra informantene.  

Opplysninger om antall barn under skolealder tilsier at Rotsundelv skole i nærmeste framtid ikke vil 
holde på sin andel av elevene. Skolen må ha en forholdsvis stor tilflytting de nærmeste årene for å ha 
rundt 30 elever. 

Lærertettheten i Nordreisa har lenge vært forholdsvis stor. I den skolepolitiske planen står det:  

Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet. Tilstrekkelig dekning 
som gir rom for tett faglig og sosial oppfølging og forutsigbarhet for elevgruppa ved et 
eventuelt fravær. Nasjonale normer skal legges til grunn. 

Hvis man skulle komme ned på lærertettheten nasjonalt eller i Troms, måtte man redusere med hhv 
17,8 og 13,6 årsverk i kommunen. Rotsundelv har færre elever per lærerårsverk til undervisning enn 
de øvrige skolene. En tredel av lærerårsverkene ved Rotsundelv skole måtte bort, hvis lærertettheten 
skulle bli som for de to store skolene i kommunen. 

Alle de siste sju årene tilsier elevtallene én klasse for første og andre årstrinn, én k lasse for tredje og 
fjerde årstrinn og én klasse for femte, sjette og sjuende årstrinn.   

I Rotsundelv skole har klassene kunnet ha to lærere i nesten halvparten av timene I 2019/20 er 
lærerinnsatsen til ordinær undervisning redusert til 3,8 årsverk. Dette  er 0,8 årsverk mindre enn året 
før. Dermed blir det to lærere i klassene i nesten hver fjerde time.  

I små skoler vil årskullene variere så mye at den bygningsmessige kapasiteten ved den enkelte skolen 
bør ligge noe over forventet elevtall. Dette tilsier at man bør planlegge for inntil 40 elever ved 
Rotsundelv skole (ca. 6 barn per årstrinn). Dette gir tre klasser.  

Samlet generelt læringsareal (klasserom og grupperom) bør for tre små klasser være på 165 m 2. Med 
30 elever blir det 5,5 per elev Vanlig standard på større skoler er fra 3 til 4 m2 per elev.  



Skolen har gymnastikksal. Andre spesialrom og bibliotek vil kreve til 175 m2, gjennomsnittlig, 5,8 m2 
per elev (30 elever). Vanlig standard på større skoler er fra 1 til 2 m2 per elev.  

Skolefritidsordningen kan ha en base inntil biblioteket og/eller klasserommene for 1. – 4. trinn, slik at 
disse også kan brukes til formålet. En base på ca. 20 m2 synes rimelig. 

Samlet personalavdeling bør være på ca. 110 m2. Rektors kontor bør ha plass til et møtebord og være 
15 – 20 m2 stort. Lærerne skal ha 6 m2 hver til kontorarbeidsplasser. Dagens lærertetthet tilsier inntil 
seks lærere. Samlet areal blir dermed 36 m2. I tillegg bør det være kopieringsrom og to møterom på 
til sammen ca. 40 m2. Med mindre lærertetthet kan man redusere med én eller to 
lærerarbeidsplasser. Personalrommet bør være på ca. 20 m2.  

Elevgarderobene med toaletter vil med en faktor på 1,2 m2 per elev gi ca. 35 m2.  

Skolens gymsal er møtested for arrangement med elever, ansatte og foreldre. Når elever og ansatte 
skal samles, kan man også benytte det største klasserommet. 

A-fløyen 

Gymnastikksalen med garderober utgjør A-fløyen. Gymnastikksalen er på 126,4 m2 og brukes også 
utenom skoletid av lokalbefolkningen. Det synes klart at gymnastikksalen beholdes, selv om deler av 
skolen rives. En riving av B-fløyen kan påvirke garderobedelen av A-fløyen. 

B-fløyen 

Det sentrale bygget er B-fløyen i to etasjer og full kjeller. En teknisk vurdering konkluderer med at B-
fløyen har forfalt så kraftig at den bør rives. B-fløyen har fire store spesialavdelinger dimensjonert for 
ungdomstrinnet. Barnetrinnet kan ha enklere og mindre avdelinger. 

C-fløyen 

Personalavdelingen har romslige forhold i C-fløyen. Hvis B-fløyen rives, kan noen av lagrene flyttes til 
C-fløyen. Tekniske vurderinger tilsier at C-fløyen kan restaureres. 

D-fløyen 

Tekniske vurderinger tilsier at D-fløyen rives. Antatt at man likevel velger å restaurere denne fløyen, 
kan den gi rom til tre klasserom med grupperom, bibliotek, skolekjøkken og SFO-base. Det blir ikke 
plass til kunst og håndverk og forskerrom (naturfag). 

Kostnader 

Det er vanligvis slik at små skoler krever større ressurser per elev enn store skoler. Gjelder dette også 
Rotsundelv skole? 

Ved å fjerne delingstimer i ordinær undervisning kan man med minst 30 elever få et utgiftsnivå på 
linje med nivået i Moan/Storslett skoler 2018/19. Færre elever vil gi «merutgifter», fordi alternativet 
ved å gå på Moan/Storslett vil falle rimeligere. Rotsundelv kan deretter bare redusere 
enhetskostnadene ved å få flere elever. 

Merutgiftene til administrasjon er lite avhengig av antall elever. Overføring av elevene til 
Moan/Storslett vil redusere administrasjonskostnadene med ca. kr 360 000. 

Rotsundelv skole vil utenom gymsal med garderober trenge ca. 720 m2. Ved ombygging og bygging av 
nye skolebygg på Moan/Storslett, vil 30 elever fra Rotsundelv utløse ca. 250 – 300 m2. Mindre arealer 
gir en forventet reduksjon av FDV-kostnader på anslagsvis kr 200 000. 



Byggekostnadene for renovert/nybygd skole på Rotsundelv vil ligge i størrelsesorden på 30 millioner 
kroner. Med 5 % kapitalkostnader vil disse ligge på ca. 1,5 millioner kroner. Ved nybygg for 
barnetrinnet på Moan/Storslett vil en overføring av elevene ventelig føre til et økt arealbehov på ca. 
250 – 300 m2. Byggekostnadene for disse vil være i størrelsesorden 7,5 – 9 millioner kroner, med 
kapitalkostnader på i størrelsesorden 0,4 millioner kroner årlig. Vi ser at en videreføring av en 
barneskole med alle sju trinn på Rotsundelv kan forventes å gi økte kapitalkostnader på ca. kr 1,1 
millioner årlig. 

Kapitalutgiftene er avhengig av rentenivået. En økning av dagens rentenivå vil øke merkostnadene 
ved fortsatt drift av Rotsundelv skole. Investeringer i store skolebygninger vil dessuten binde 
kapitalkostnadene i flere tiår. 

Omtrent to tredeler av elevene ved Rotsundelv skole har nå skoleskyss. Ved en sentralisering vil alle 
elevene måtte ha skyss. Merutgiftene er vanskelig å anslå nøyaktig uten nærmere kjennskap til 
bosted og avstander, men de kan grovt anslås til kr 150 000. Skyssutgiftene er direkte avhengig av 
antall elever 

Et samlet bilde av utgiftene ved å beholde Rotsundelv skole kan sammenfattes i en tabell. Vi ser at 
det er kapitalutgiftene som vil utgjøre den største merutgiften ved fortsatt drif t av Rotsundelv skole 
med ca. 30 elever.  

Tabell 1 Merutgifter ved fortsatt drift av Rotsundelv skole 

Kategori Mer-/mindreutgifter 

Ordinær undervisning kr 0 

Administrasjon kr 360 000 

Skyss -kr 150 000 

FDV kr 200 000 

Kapital kr 1 100 000 

Sum kr 1 510 000 

 

 
 

1.4. Konsekvenser for skoledrift hvis hele eller deler av elevmassen vil til offentlig skole 

Sammendrag notat fra Telemarksforskning: 

Nordreisa kommune stiller følgende spørsmål. 

Hvilke konsekvenser får det for skoledrift i Nordreisa kommune hvis hele eller deler av 
elevmassen vil til offentlig skole?  

For eksempel. Hvor mange må over for at det gir behov for nye klasser og for arealbehovet 
på hhv "nye" Moan skole og "nye" Storslett ungdomsskole.  

Høsten 2019 er det dessuten blitt stilt spørsmål om framtidig drift ved Rotsundelv skole. Alternativet 

vil være å sende elevene til Moan/Storslett. Resultatet for Rotsundelv skole vil derfor påvirke svaret 
på spørsmålet i dette notatet. 

Dette notat bygger på vårt notat om Moan og Storslett skoler fra 30. juni 2019. Vi bygger på tall fra 
SSB, Udir/skoleporten, GSI og opplysninger fra kommunale ledere. 



SSBs framskrivninger tyder på en nedgang i elevtallet fram mot 2027, med en etterfølgende vekst 
fram til 2040, selv om fødselstallene lenge har vært fallende. Elevtallet blir holdt oppe av netto 
tilflytting. 

Elevtallene i de enkelte kommunale skolene er både avhengig av det samlede elevtallet i 

kommunen, tallet på elever i de private skolene og fordelingen mellom de kommunale 

skolene. Et gjennomsnitt av skoleårene 2015/16 – 2018/19 ser vi i tabell 1. 

Tabell 2 Gjennomsnittlig elevtall de skoleårene 2015/16 – 2018/19 ved skolene i  Nordreisa. Ki lde: Udir/GSI. Beregning: TF  

 

Skole Gjennomsnittlig elevtall Gjennomsnittlig årskull 

Moan 1. – 4. trinn 153 38,2 

Oksfjord 1. – 4. trinn 15 3,8 

Rotsundelv 1. – 7. trinn 32 4,5 

Storslett 5. – 7. trinn 132 43,8 

Storslett 8. – 10. trinn 144 47,9 

Reisa montessoriskole 62 6,2 

Straumfjordnes skole 78 7,6 

På barnetrinnet er de tradisjonelle klassedelingsgrensene på 28 elever, 56 elever osv. 

Årskullene ved Moan skole varierer de ti siste årene mellom 28 og 50. Skolen har normalt 

åtte klasser med en klassestørrelse som varierer fra 14 til 25.  

For 5. – 7. trinn på Storslett har årskullene tilsvarende variert mellom 23 og 52, mens 

årskullene har variert mellom 30 og 71 på ungdomstrinnet. For ungdomstrinnet er de 
tradisjonelle klassedelingsgrensene på 30 elever, 60 elever osv. De siste tre årene har det 

vært elevtall til 12 klasser ved Storslett skole, mens man tidligere hadde noen store årskull 
på ungdomstrinnet med tre klasser på trinnet og opptil 15 klasser ved skolen 

Elevtallet ved Moan og Storslett tilsier i hovedsak to klasser på trinnet. Årskullene er så små at 
enkelte år kan være årstrinn med bare én klasse.  

Klassetall: 
Varierende størrelse på årstrinnene kan gi ulike antall klasser fra år til år, selv om summen av antall 
elever er noenlunde stabilt. Når man skal vurdere klassetall for framtidige år, kan det være 
hensiktsmessig å ta utgangspunkt både i klassedelingsregler og gjennomsnittstall for klassestørrelser. 
Gjennomsnittet for elevtallene de fire forrige skoleårene ville gi 7,0 klasser for 1. – 4. årstrinn, 6,0 for 
5. – 7. årstrinn med gjennomsnittlig 22 elever per klasse.  Det ville gi 6,0 klasser for 8. – 10. årstrinn 
med gjennomsnittlig 24 elever per klasse. Det vil være rom for 25 % flere elever på alle årstrinnene.  

Hvis Rotsundelv skoles elever overføres til «nye» Moan skole, vil det komme ca. 30 elever, eller ca. 
1,4 klasser. Fordelt på sju årstrinn vil dette kunne skje uten klassedelinger, men det mest sannsynlige 
vil være at man får 8 klasser for 1. – 4. årstrinn og 6, noen ganger 7 klasser, for 5. – 7. årstrinn. Skolen 
bør i så fall derfor ha plass til minst 15 klasser. 

Hvis tallet på elever i de to private skolene skulle bli vesentlig redusert, vil klassetallet på de 
kommunale skolene øke tilsvarende. Med en nedgang med 25 % i de private skolene kan vi forvente 



1,1 ekstra klasser ved «nye» Moan skole. For en nedgang med 50 %, 75 % og 100 % kan vi forvente 
hhv. 2,2 klasser, 3,3 klasser og 4,4 klasser. 

Det maksimale behovet synes ut fra dette å kunne bli 19 klasser på barnetrinnet, i hovedsak en tre 
parallellers skole. 

Ved Storslett skole vil vi kunne forvente 0,4 ekstra klasser med 25 % nedgang i elevtallet ved de 
private skolene. For 50 %, 75 % og 100 % vil de tilsvarende økningene være hhv. 0,9 klasser, 1,3 
klasser og 1,8 klasser.  

Det maksimale behovet synes ut fra dette å kunne bli 8 klasser på ungdomstrinnet, i hovedsak en tre 
parallellers skole. 

Arealbehov: 
Det finnes ingen «standard» for planleggingen av skoler ut fra forventet elevtall ved skolen. I noen av 
landets største kommuner har man sett det som hensiktsmessig å utarbeide mer generelle normer 
for planleggingen av skoler. Arealnormene varierer en del mellom kommunene og skoleslagene. For 
barneskoler med 300 – 420 elever er det vanlig med netto arealbruk per elev på ca. 9,0 m2. Med ca. 4 
m2 per elev i generelle læringsarealer (klasserom og grupperom) vil en økning på 22 elever (én klasse) 
gi 88 m2, som kan gi areal til et klasserom og et grupperom. Øvrige arealer som spesialiserte 
læringsarealer, elevgarderober/toaletter, SFO-areal osv. vil utløse 110 m2 nettoareal. Samlet ekstra 
nettoareal for 22 elever blir dermed 198 m2. 

 En overføring av 30 elever fra Rotsundelv utløser behov for 270 m2 nettoareal.  

 Hver 25 % av elevene fra de private skolene (25 elever på barnetrinnet) utløser behov for en 
økning av nettoarealet på 225 m2 ved «nye» Moan skole 

 For hver 25 % av elevene fra de private skolene (10 elever på ungdomstrinnet) utløses et 
behov for en økning av nettoarealet på 90 m2 ved Storslett ungdomsskole.  

Siden Storslett skole ved en utflytting av mellomtrinnet vil ha betydelig større arealer enn behovet, 
blir det et spørsmål om hvor stor del av skolen som kan benyttes til andre formål.  Voksenopplæring 
med flyktningetjenesten kan være et alternativ. Et annet alternativ kan være å samlokalisere PPT og 
barnevernstjenesten med Storslett skole. Helsesykepleier på ungdomstrinnet har eget kontor på 
skolen. 
 

2. Fremdriftsplan 

Tentative datoer for fremdrift vil også avhenge av vedtak i kommunestyret 19.12.2019 og vedtak i 
utvalget for oppvekst og kultur i januar 2020. Rektorene og personalgruppa i Nordreisaskolen har 
vært løpende orientert i skolestruktursaken helt siden oppstart med Telemarksforskning i mai 2019.    

I budsjettsaken har de bidratt med innspill i budsjettprosessen i september og oktober og de har 
vært orientert om rådmannens innstilling siden 27.10.19, like før møte i formannskapet. 

  
5.12.19 Drøfting budsjettsak i rektorkollegiet 

6.12.19 Revidert plandokument sendes ut til skoler, FAU, politiske partier, 
Utdanningsforbundet. 

8.12.19 Oppdatert informasjon til personalet ved skolene 

10.12.19 Saksdokumenter til kommunestyret offentliggjøres 

19.12.19 Kommunestyre vedtar skolestruktur 
Januar 2020 Oppstart prosjektering Moan skole 



Januar 2020 Hovedutvalget vedtar tiltak i budsjettsak 

Januar 2020 Oppstart drøftingsmøte og prosess med HTV – nedbemanning i skole 
februar2020 Orientering status Personalgruppe/FAU/SU 

Februar 2020 Oppstart barnehagestruktur - arbeidsgruppe 
Februar 2020 Oppstart planlegging av bruk av evt. rest-areal på Storslett skole 

Mars 2020 Orientering status personalgruppe/FAU/SU 
10.5.2020 Nedbemanning av 8 lærere i 2020 i Nordreisaskolen er ferdigstilt 
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