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1. Innledning

1.1 Bakgrunn
Kommunestyret i Kragerø vedtok desember 2018 at det skulle gjøres vurderinger av kommunens
fremtidige skolestruktur. Begrunnelsen for vedtaket knytter seg til to forhold; antallet elever i
kragerøskolene går ned og kostnadsnivået til grunnskole er høyt.1
Med dette som utgangspunkt vedtok Hovedutvalg for oppvekst å nedsette en partssammensatt
arbeidsgruppe som skulle se på mulige strukturelle endringer for å tilpasse skoledrift til et lavere
antall elever til en lavere kostnad. Arbeidsgruppen utformet et diskusjonsgrunnlag som bygget på
befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og analyse av aktuell statistikk fra KommuneStat-Rapportering (KOSTRA), og med dette som utgangspunkt ble det pekt på mulige
strukturendringer. Diskusjonsgrunnlaget ble behandlet i skolene høsten 2019 og deres
tilbakemeldinger ble fremlagt for hovedutvalget november 2019.2
I mai 2020 vedtok Kommunestyret hvilke alternativer til skolestruktur som skulle legges ut på
høring.3 Vedtaket lyder:
«Utredning av mulig ny skolestruktur i Kragerø kommune
Ved vurdering av ny skolestruktur bør følgende prinsipper legges til grunn:
· Barnas beste skal legges til grunn for alle vurderinger.
· Prinsippet om nærmiljøskole skal veie tungt for elever på 1 - 7 trinn
· Små barn er mer sårbare for lang vei til skolen, med skoleskyss, enn eldre elever.
· God kvalitet på inne - og uteområder bør vektlegges.
· Nærmiljøskoler er viktig for fortsatt bosetting i de kommunesentra som er beskrevet i kommuneplanen.
· I utredningen skal det klart framkomme fordeler og ulemper ved de ulike alternativene herunder også
samfunnsmessige konsekvenser, som skolens betydning for lokalsamfunnet.
· Med bakgrunn i tidligere erfaringer i Kragerø er det viktig å en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser
det vil medføre for kommunen dersom eventuelt nedlagte skoler medfører at elever søker seg til private
alternativ.
Med bakgrunn i dette og administrasjonens tidligere arbeid ønskes følgende utredet og lagt på høring:
1. Dagens skolestruktur: en 1-10 skole, en 8-10 skole, tre 1-7 skoler.
2. En 1-10 skole og to 1-7 skoler.
3. En 8-10 skole og tre 1-7 skoler.
4. To 1-10 skoler.
5. En 8-10 skole og to 1-7 skoler
6. To 1-10 skoler og en 1-7 skole.

1

Kragerø kommunestyrets møte 13.12.2018, sak 97/18
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1042328&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
2
Hovedutvalg for oppvekst møte 21.11.2019, sak 30/19
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1111187&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
3
Kragerø kommunestyrets møte 18.05.2020, sak 41/20
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1150630&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
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7. Det utredes oppvekstsenter på Levangsheia med 1 - 7 trinn og barnehage. Utredningen tas inn i forslag 2-6.»
8. To 1-10 skoler Kragerø og Sannidal og to 1-4 skoler Levangsheia og Helle.
9. Det utredes Kragerø 1-10 trinn, Sannidal 1-10 trinn. Levangsheia 1-4 trinn som et oppvekstssenter med felles
adm Kragerø skole. Helle 1-4 trinn som oppvekst senter med barnehage og felles administrasjon Sannidal 10.
Gjennomgang av kostnader for drift av skolekontoret (oppvekst/stab). Ved en gjennomgang av skolestrukturen
må oppvekst/stabs organisering ses på å tilpasses ny struktur. Innsparingstiltak må synliggjøres.
Administrasjonen presenterer en plan for høringsprosessen i siste kommunestyre før sommeren.»

Vedtaket inneholdt totalt åtte alternativer til dagens skolestruktur – i tillegg til dagens skolestruktur –
til sammen ni alternativer. Rett før sommeren ble det vedtatt hva slags prosess kommunen skulle ha
frem til beslutningen om eventuelle endringer i skolestrukturen skulle vedtas.4 Prosessen skulle
involvere alle berørte parter og det skulle gis tid til en åpen og grundig høringsprosess.
Høringsprosessen foregikk i tidsrommet 16. september til 16. november 2020. Ved høringsfristens
utløp var det kommet inn 84 høringssvar.5

1.2 Mål
Etablere en fremtidsrettet og bærekraftig skolestruktur i Kragerø kommune som kan stå seg over tid,
både økonomisk og pedagogisk.
Det er lagt til grunn reduserte kostnader til grunnskole i Kragerø i økonomiplanperioden, tilsvarende
4 mill i 2023 og 7,5 mill fra 2024 som en følge av strukturendringer. Dette kommer i tillegg til de
nedskjæringene som ligger i planperioden for oppvekst.
Kommunestyret behandler saken våren 2021.

1.3 Avgrensninger
Strukturendringer vil dels berøre barnehage i de alternativene der det foreslås oppvekstsenter.
Det legges til grunn at organisering av skolefritidsordningen (SFO) vil følge den til enhver tid
gjeldende skolestruktur.
Elevtallsutviklingen er stipulert frem til år 2036 og baserer seg på befolkningsprognoser.
Vurderinger av skolekretsgrenser er ikke en del av denne utredningen. Justeringer av grensene
anses å være en konsekvens av de strukturene som gjelder til enhver tid, og må derfor følges
opp av kommunen i etterkant av vedtak om eventuelle strukturendringer.

1.4 Metodikk
Det er benyttet følgende metodikk i utredningen:
- Dokumentasjonsgjennomgang av tilstandsrapporter bygg
- Partssammensatt arbeidsgruppe – utarbeidelse av diskusjonsgrunnlag 2019
- Innhente skolenes vurdering av diskusjonsgrunnlaget
4

Kragerø kommunestyrets møte 18.06.2020, sak 76/20
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1155455&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
5
Høringssvarene er i sin helhet presentert åpent på kommunens nettsider:
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1192979&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
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-

Analyse av SSB befolkningsprognoser
KOSTRA-analyse
Analyse av data fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI)
Gjennomgang av tilbakemeldinger fra skolene på diskusjonsgrunnlaget
Erfaringer fra prosessen og rapporten fra skolestruktursaken i Kragerø fra 2012
Pedagogisk analyse; tilstandsrapport grunnskole
Bistand fra konsulenter tilhørende Kommunenes sentralforbund (KS) konsulentselskap, med
erfaring fra tilsvarende og tidligere oppdrag
Åpen høring – herunder bred involvering av hele skoledemokratiet med elevmedvirkning
Diskusjoner i politiske møter og åpne møter
Åpen nettside med samlet informasjon
Åpen nettside med mulighet for å stille spørsmål til saken

1.5 Kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn for analyser og anbefalinger









Nasjonal statistikk, inkludert befolkningsframskriving fra SSB, KOSTRA og GSI
Demografiutvikling fram mot 2036
Perspektivanalysen utarbeidet for Kragerø kommune våren 2020
Tilstandsrapport bygg
Kostnader ved skoleskyss
Lovkrav og forventninger som ligger i stortingsmeldinger, styringsdokumenter og regelverk,
eksempelvis nye læreplaner (Fagfornyelsen) og opplæringsloven om tema som
profesjonsfellesskap, elevsamarbeid og kompetansekrav til undervisningspersonale.
Aktuell forskning, faglitteratur og rapporter – spesielt nevnes KS-K rapport 9/2020
Tidligere kommunale rapporter/utredninger som fremdeles er aktuelle.

Oversikt over referanser og kildemateriale foreligger i kapittel 10.
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2. Nasjonale føringer som påvirker grunnskolen6
I dette kapittelet presenteres de nasjonale føringene som påvirker grunnskoledrift i kommunene.
Dette er nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå anbefalingene om ny skolestruktur. Føringene
her er lovverk med tilhørende forskrifter som setter krav til kvalitet i skolene, skoleeiers ansvar og
danner rammen for skoledriften.

2.1 Nye læreplaner fra 2020 - Fagfornyelsen
Fra høsten 2020 følger norske skoler nye læreplaner for opplæringen. Denne revisjonen av
læreplaner blir ofte kalt «Fagfornyelsen». I Fagfornyelsen er det mer enn noen gang lagt vekt på
sammenhenger mellom norsk skoles formålsparagraf, verdigrunnlag, tverrfaglige tema knyttet til
danning og livsmestring, grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, og
kompetansemålene i den enkelte fagplan.
Fagfornyelsen inneholder en ny overordnet del som synliggjør hvilke krav og forventninger som
stilles til skoler og lærere for at disse sammenhengene skal kunne gjennomføres i praksis på en måte
som blir merkbar for elever og foresatte. Overordnet del har status som forskrift til opplæringsloven
og innholdet er dermed bindende. Ett av kravene i overordnet del er at undervisningspersonalet skal
utvikle seg kollektivt som et såkalt profesjonsfellesskap. Formålet er forklart med at «lærere som i
fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en
rikere forståelse av god pedagogisk praksis. Dette må gjøres med utgangspunkt i både profesjonens
kunnskapsgrunnlag og grunnopplæringens verdigrunnlag.»7
Organisasjoner som vil lære må øve seg på å se verden i et helhetlig perspektiv. En visjon uten
systemtenkning kan ende opp med et glansbilde av en framtid uten dypere forståelse av hva som
skal til for å oppfylle visjonen. Felles visjon forutsetter en kollektiv forpliktelse til langsiktig innsats og
en åpenhet for ulike virkelighetsoppfatninger av skolen. Hvis kunnskapene til hver enkelt blir studert
og bearbeidet i team av lærere, vil skolen over tid utvikle felles mentale modeller av god
undervisning og læring.
Læreplanen gir lærerne metodefrihet i arbeidet med å nå kompetansemålene i de ulike fagene. Dette
stiller krav til at skoler må legge til rette for varierte arbeidsmåter som skal gi elevene erfaringer med
praktiske og skapende aktiviteter og oppgaver. Å tilegne seg kunnskap gjennom øvinger, praksis,
eksperiment og opplevelser, individuelt og i grupper utfordrer også skolebygget, og stiller krav til
lærerne som skal ta skolebygget i bruk.

2.2 Opplæringslovens § 10-2 – krav om relevant kompetanse i undervisningsfag8
I 2017 ble kravet om at ansatte som skal undervise må ha relevant kompetanse i de fagene de skal
undervise i, forsterket. Kravet er konkretisert i §§ 14-2 og 14-3 i forskrift til opplæringsloven.93 For å
undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet kreves det at
vedkommende har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget.
For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet kreves
det at vedkommende har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. For å undervise i andre
fag på ungdomstrinnet kreves det minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjelder
imidlertid ikke for valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag.
6

Kapittelet 2-5 er hentet fra KS-K rapport 9/2020, med små justeringer.
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.5- profesjonsfellesskap-ogskoleutvikling/
8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_12
9
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16
7
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Kommunen som skoleeier har fram til 1. august 2025 mulighet til å gi dispensasjon fra kravet for
ansatte som har fullført allmennlærerutdanning og de som før 1. januar 2014 oppfylte kravene for
ansettelse i undervisningsstilling.

2.3 Grunnskolelærerutdanning (GLU)10
Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen en femårig masterutdanning. Den ene utdanningen
retter seg mot trinn 1-7 i skolen med vekt på begynneropplæring, mens den andre retter seg mot
trinn 5-10. Studenter i GLU 1-7 vil normalt ha tre til fire undervisningsfag. Alle studenter må ha minst
30 studiepoeng i norsk og matematikk. Studenter i GLU 5-10 vil normalt ha to til tre undervisningsfag,
og studentene må ha minst 60 studiepoeng i undervisningsfag I og II. Undervisningsfag III er normalt
på 30 studiepoeng.
Strukturen og fagkravene i lærerutdanningen er koblet opp mot kravene til undervisningspersonale
beskrevet i kapittel 2.2. Med dette kan vi si at allmennlærerens tid er forbi. Studentene vil i
framtiden uteksamineres med masterfordypning i enten begynneropplæring, et undervisningsfag
eller i pedagogikk/spesialpedagogikk.

2.4 Lærernormen11
Fra og med skoleåret 2019-20 ble normen for lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2)
innført. Det framgår av vedtaket i Stortinget at lærertetthetsnormen skal være på skolenivå.
«Gruppestørrelse 2» er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor
ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Fra høsten 2019
skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1 – 4. trinn og 20 på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.

2.5 Opplæringslovens § 5-6 – pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)12
I tillegg til å utarbeide sakkyndige vurderinger, skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med
særlige behov.
I forslaget til ny opplæringslov foreslås en utvidelse av PPTs mandat.13 Lovutvalget foreslår
at universell opplæring, forsterket innsats og individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye
betegnelser og bestemmelser i loven. Kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om
tilpasset opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men utvides til å
gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til individuelt tilrettelagt opplæring viderefører dagens rett
til spesialundervisning, men deles opp i tre rettigheter. Utvalget foreslår som del av dette en
utvidelse av mandatet til PPT, slik at tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot den enkelte med
«særlige behov», men i større grad også mot å hjelpe skolene i den universelle opplæringen.
PPT-ansattes kompetanse og utenfrablikk kan utgjøre et viktig supplement til skoleansattes
kompetanse, noe som kan komme alle elever til gode.

10

https://www.regjeringen.no/contentassets/fbaf26939bbd40abacba73e34a95d2fc/faktaark-rammeplanforny-larerutdanning.pdf
11
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernormforgrunnskolen2/
12
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_6
13
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/?q=pp-tjeneste&ch=2#match_0
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2.6 Opplæringslovens § 15-8 – samarbeid med kommunale tjenester14
Skolene er pålagt å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av
barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. På samme måte som
PPT kan helsesykepleiere, barneverntjeneste, psykisk helse og rus, legetjeneste og fysio- og
ergoterapitjeneste bidra både på individ- og systemnivå med komplementær kompetanse til skolens
egen. Stortingsmelding 6 (se kapittel 2.7) gir tydelige signaler på at samarbeidet mellom kommunale
tjenester må bli bedre, kompetansen skal komme nærmere elevene og for å lykkes med tidlig innsats
kan det være nødvendig å endre både arbeidsformer og strukturer.

2.7 Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap (2020)15
Meld. St. 6 (2019–2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og
SFO» ble behandlet i Stortinget 24.04.20. Meldingen, som blant annet følger opp utvalgsrapportene
fra Nordahl og Stoltenberg, legger fram en rekke tiltak for å forbedre utdanningssystemet og sikre et
godt tilpasset pedagogisk tilbud for alle barn og elever.
Sentrale tiltak som nå er vedtatt handler om å styrke det tverrfaglige samarbeidet og å sette i gang
et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PPT.
Kompetansekravene til personale som skal yte spesialpedagogisk bistand blir skjerpet, slik at de mest
sårbare barna/elevene mottar best mulig hjelp og støtte.
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3. Skolestørrelse og kvalitet
Dette kapittelet inneholder forskning om skolestørrelsens betydning for kvaliteten på opplæringen. I
skolestruktursaker brukes skolestørrelse ofte som et argument, både for og imot store og små skoler.
I kapittelet er det gjengitt norsk forskning som belyser dette.

3.1 Skolestørrelse
Statistisk Sentralbyrå (SSB) kategoriserer norske grunnskoler etter tre størrelser16:
• Små skoler – mindre enn 100 elever
• Mellomstore skoler – mellom 100 og 299 elever
• Store skoler – mer enn 300 elever
Denne inndelingen legges i det følgende til grunn for betegnelser små, mellomstore og store skoler.
Tendensen går mot færre og større skoler i Norge17. Skoleåret 2008-2009 var det 3140 grunnskoler i
Norge. Ti år senere er tallet 2856. Det er altså 284 færre skoler i dag enn for ti år siden, noe som
tilsvarer en nedgang på 9 prosent. 482 skoler er lagt ned siden 2008-2009. I samme tidsrom er det
opprettet 198 nye skoler. I samme tiårsperiode har det blitt 16 800 flere grunnskoleelever, noe som
betyr at skolene er større i dag enn for 10 år siden. En grunnskole har i 2017-2018 i gjennomsnitt 222
elever, en økning fra 196 for 10 år siden. Det går altså 26 flere elever på en gjennomsnittlig skole i
dag.
Når vi nedenfor gjengir noen norske og internasjonale forskningsresultater som gjelder
sammenhengen mellom størrelse og kvalitet, er det viktig å ha klart for seg at norsk forskning
forholder seg til SSBs størrelseskategorisering, mens internasjonal forskning opererer med helt andre
kategorier. Internasjonalt regnes skoler opp til 300 elever på barnetrinnet og 900 på videregående
nivå som små skoler.

3.2 Sammenhenger mellom skolestørrelse og kvalitet
En mye brukt artikkel for å vurdere sammenhenger mellom skolestørrelse og kvalitet, er skrevet av
Asplan Viak v/ Tone H. Sollien.18 Artikkelen gir en gjennomgang av aktuell nasjonal og internasjonal
forskning, med henblikk på å se hvilket belegg det er for å si at små forhold gir bedre kvalitet faglig og
sosialt enn større skoler. Det foreligger begrenset med empirisk forskning på temaet i Norge, og
Sollien støtter seg i hovedsak på internasjonale metastudier. Se derfor kapittel 3.1 om ulikheter i
størrelsesbegrepet.
Sollien er klar på at forskerne understreker at man skal være forsiktig med å trekke bastante
konklusjoner, men funnene antyder at stor skolestørrelse er best for å nå noen av skolens mål, mens
mindre skoler er bedre med hensyn til å oppnå andre av skolens mål. Det foreligger dessuten funn
som viser at eldre elever er mer positive til større skolemiljø enn de yngre. Hun oppsummerer
forskningsgjennomgangen slik:
Elevenes faglige utbytte: Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at faglig
utbytte øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at størrelse i seg selv og alene
skaper økt faglig utbytte for elevene. Større skoler kan imidlertid gi bedre muligheter for å utvikle og
forbedre lærernes undervisning og dermed også oppnå bedre forutsetninger for elevenes læring og
utvikling.
16

https://www.ssb.no/utgrs/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/skolenedleggelser/
18
https://docplayer.me/7075919-Sammenheng-mellom-skolestorrelse-og-kvalitet-av-tone-h-sollienasplanviak.html
17
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Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc.): Det finnes ikke forskningsmessig belegg av
betydning for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse.
Elevenes motivasjon for læring: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har
betydning for elevenes motivasjon for læring.
Elevmedvirkning: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for
mulighetene for elevmedvirkning i skolen.
Tilpasset opplæring og like muligheter: Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være
bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktigst å huske på at «mindre skoler» i internasjonal
forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som mindre skoler. Det er lite eller ingen
forskning på tilpasset opplæring og skolestørrelse, med unntak av forskning som ser på muligheten
for å bruke lokalsamfunnet som læringsarena. Små skoler i bygdesamfunn har potensial til å skape
læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv, og
dermed potensial til å tilpasse opplæringen på en god måte. Dessuten, i skoler med under 50 elever
gis gode vilkår for sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i fådelte skoler.
Samarbeid med hjemmene: Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe
om sammenhengen mellom skolestørrelse og samarbeid skole-hjem.
Samarbeid med lokalsamfunnet: Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler
gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn, og for å integrere
lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter.
Angående elevenes faglige utbytte, finner Solliens oppsummering støtte i en nyere rapport fra
Statistisk sentralbyrå (SSB)19 om skolers og kommuners bidrag til elevenes læring. Større
trinnstørrelser henger sammen med noe høyere skolebidrag, selv om det understrekes at denne
sammenhengen er veldig svak. SSB oppsummerer med at det er mindre forskjeller mellom skolers
bidrag til elevenes læring enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.
Senter for økonomisk forskning (SØF) v/ Bonesrønning og Iversen publiserte i 2010 en analyse av
nasjonale prøver i 2008.20 De fant en tendens til at jo mindre kommunen er, desto dårligere er
resultatene. Verdt å nevne er imidlertid at de små suksessrike kommunene har større skoler enn
mindre suksessrike småkommuner, og at små kommuner som har redusert antallet små skoler,
oppnår suksess gjennom i større grad å fokusere på skolekvalitet.
Helge Sandvig Thorsen undersøkte i sin doktorgradsavhandling21 hva som skjedde med elevene etter
nedleggelse av 76 ungdomsskoler i perioden 1989-2009. Han konkluderer med at «det er en myte at
skolenedleggelser og flytting av elever til større skoler slår negativt ut på læringsutbyttet. Enten er de
påståtte negative effektene svært overdrevet, eller så motvirkes de av fordeler ved større skoler,
som mer spesialisert undervisning og mer stimulerende fagmiljø for elever og lærere.» Thorsens
studie viser et svakt fall i standpunktkarakterene til elever som rammes av skolenedleggelse, men det
19

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/er-det-forskjeller-i-skolers-og-kommunersbidragtil-elevenes-laering-i-grunnskolen?fane=om
20
SØF-rapport nr. 01/10 Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner,
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2010/5/nasjonale_prover_2008.pdf
21
Thorsen, H. S. 2017. The effect of school consolidation on student achievement. Bergen: Norges
Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi.
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er ikke et signal om at overgangen til stor skole har vært vanskelig eller at utdanningskvaliteten er
dårligere på den store skolen. Hovedforklaringen ligger i ulik karaktersetting, da avhandlingen påviser
at store og små skoler praktiserer ulikt. Dette er i samsvar med annen forskning, og kommer til syne
ved at avviket mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er større ved små skoler. Ifølge
avhandlingen viser dette en tendens til at lærere ved små skoler overvurderer elevene sine. På kort
sikt kan en nedleggelse derfor føre til noe svakere standpunktkarakterer for berørte elever, og ifølge
Thorsen kan dette medføre at foreldre og andre trekker feilaktige slutninger om at nedleggelsen
svekker den underliggende skolekvaliteten. Heller ikke elevene som rammes av nedleggelse i løpet av
ungdomsskoletiden opplever noen varig ulempe. Thorsen er tydelig på at «distriktspolitikk er viktig,
men da må en kalle det for distriktspolitikk, og ikke bruke elevenes læringsutbytte som argument for
å beholde nærskolen. Foreldre må gjerne være bekymret for skolenedleggelser, men det som er
skolens kjerneoppgaver, blir ikke negativt rammet.»
Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger v/ Grete Sørensen Vaaland uttalte til NRK i 2017
at det er «ingen forskning som sier at det er større sjanse for mobbing på en stor skole,
sammenlignet med en liten.»22 Suksessen, ifølge Vaaland, vil alltid avhenge av kvaliteten på læreren,
lærersamarbeidet, og samarbeidet mellom ledelse og lærere. Vaalands uttalelse finner støtte blant
annet fra «mobbeforsker» Dan Olweus, som fastslår at «det er ikke mer mobbing på store skoler eller
i store klasser.»23 NIFU-rapporten «Hvis noen forteller om mobbing» (2010)24 konkluderer med at
«det er ingen forskjell av betydning mellom små og store skoler i omfanget av mobbing.» Unntaket er
en svak tendens til at det er færre jenter som blir mobbet ved de største skolene. «En mulig tolkning
av dette kan være at utfrysning, som er en vanlig form for mobbing blant jenter, kan oppleves som
mindre dramatisk ved store skoler enn ved små, fordi det her finnes flere som eleven kan spille på.
Sannsynligheten for at utfrysing fører til ensomhet er dermed mindre.»
Kollin og Eriksen (2010) har gjennomgått nordiske undersøkelser av skolestrukturens betydning.25
Deres litteraturstudie konkluderer slik:
• Økonomisk vil det være stordriftsfordeler ved å legge ned eller slå sammen skoler med
færre enn 200 elever.
• Større skoler synes å øke fagligheten, men skolestørrelsen har kun begrenset betydning for
elevenes faglige prestasjoner.
• Skolenedleggelser synes ikke å forårsake tilbakegang i lokalsamfunnene. (Dette temaet
omtales nærmere i kapittel 4).

3.3 Hva er ideell skolestørrelse?
Debatten om skolestørrelse i Norge har stort sett handlet om at skolene ikke må være for små. I
andre, mer folkerike og tettbygde land, handler diskusjonen gjerne om at skolene og klassene ikke
må være for store. Opplæringslovens § 9-5 andre ledd lød slik: «Til vanleg bør det ikkje skipast
grunnskolar med meir enn 450 elevar.» Stortinget vedtok å fjerne denne bestemmelsen i juni 2016.
Hovedårsaken var knyttet til at økonomisk og juridisk rammestyring skal være hovedprinsippet for
den statlige styringen, med lokalt handlingsrom som siktemål. Den anbefalte maksgrensen hadde
betydning for kommunenes vurdering og valg av skolestruktur, i mange tilfeller som en motvekt til
rene økonomiske vurderinger.
Bak § 9-5 lå det faglige vurderinger basert på norsk kontekst. Begrunnelsen for å gi en slik anbefaling
er antagelsen om at for store skoler gir dårligere rammebetingelser for læring enn mindre skoler.
22

https://www.nrk.no/rogaland/_-sma-og-store-skoler-har-de-samme-utfordringene-1.13432092
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/167-ccee0321-9975-4b48-8365-9c829325a496.pdf
24
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/279647
25
Kollin, M. S. og L. H. Eriksen (2010) Konsekvenser af en ændret skolestruktur. Et litteraturreview af
eksisterende undersøgelser. KREVI, Aarhus, Danmark.
23
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Ulempene ved en stor skole er mindre oversikt og dermed usikkerhet for de minste elevene, som
igjen kan føre til redusert trygghet og mindre trivsel. Som vist i kapittel 3.2 foreligger det imidlertid
ikke entydige empiriske funn som styrker hypoteser om sammenheng mellom størrelse og kvalitet.
Forskerne er ikke enige om hva som kan være en ideell skolestørrelse. I Debbie Meiers (1995) mye
omtalte studie av Central Park East-skolen i East Harlem konkluderer hun med at selve nøkkelen til
suksess for skoler er at de ikke blir for store.26 Ideelt skulle barneskoler ha maksimum 300 elever og
ungdomsskoler maksimum 400 elever. I sin analyse gir Meier seks begrunnelser for en liten
skolestørrelse, der blant annet nærhet mellom elever og lærere, samt mellom lærere og mellom
elever er vesentlig.
Det er grenser for hvor stor en skole kan og bør være, for at skolens ledelse skal ha rom for
pedagogisk ledelse og kunne «halde seg fortruleg med den daglege verksemda i skolene og arbeide
for å utvikle verksemda», jf. opplæringsloven § 9-1. Blir skolen for stor, kan ledelsens rolle reduseres
til ren administrasjon. Samtidig må skolen være stor nok til at ledelsesressursen understøtter
behovet for kollektive utviklingsprosesser. Forskning innenfor skoleutvikling er meget klar når det
kommer til behov for velfungerende og systematisk pedagogisk ledelse for å oppnå skoleutvikling og
lærende organisasjoner.27 Ved større skoler vil det være mer ressurser til skoleledelse og det kan
være grunn til å tro at også ledelsen i større grad vil kunne følge opp og spesialisere seg innenfor mer
avgrensende ansvarsområder.
Skoleutvikling henger også sammen med behovet for en viss stabilitet blant fagpersonalet. Senter for
økonomisk forskning (SØF) v/ Falch og Strøm publiserte i 2005 en artikkel om fordeling av
lærerressurser mellom norske grunnskoler.28 I artikkelen beskrives at sluttesannsynlighet blant
fagpersonalet er på sitt laveste når antall elever er rundt 400. Både skoler over og under denne
størrelsen har høyere turnover, men sluttetilbøyeligheten er klart størst ved skoler med færre enn 50
elever. Artikkelen konkluderer derfor med at de små skolene framstår som mindre attraktive for
lærerne.

26

https://deborahmeier.files.wordpress.com/2012/02/1995_smallschools.pdf
Hargreaves & Fink, 2008; Fullan, 2007; Louis, 2010
28
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa74/kap-10.pdf
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4. Skolens betydning for lokalsamfunnet
I kommunestyrets vedtak av 18.5.2020 heter det at ved utredning av ny skolestruktur bør det legges
til grunn [at] «Nærmiljøskoler er viktig for fortsatt bosetting i de kommunesentra som er beskrevet i
kommuneplanen», og videre at «I utredningen skal det klart framkomme fordeler og ulemper ved de
ulike alternativene herunder også samfunnsmessige konsekvenser, som skolens betydning for
lokalsamfunnet.»29
Det foreligger lite forskning på de faktiske samfunnsmessige konsekvensene av endringer i
skolestrukturen, både i distrikts‐Norge og sentrale deler av landet. Vi omtaler i dette kapitlet det vi
vurderer å være gjennomgående trekk ved det materialet som foreligger, og tar utgangspunkt i to
utredninger der aktørene har gjort litteraturgjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning.
Vurderingene om nedlegging av skoler gjøres ifølge Solstad30ut fra to hovedgrunner; økonomi (det er
dyrere å drifte små enn større skoler) og sviktende elevtall. Slike vurderinger fører ofte med seg en
lokal mobilisering. Ifølge Solstads studie tar mobiliseringen hensyn til skolens viktige rolle for hele
lokalsamfunnet, i tillegg til at foreldre og bygdefolk ser på den lokale skolen som et trygt og godt
læringsmiljø for elevene. En frykter negative konsekvenser for lokalsamfunnet dersom skolen legges
ned, eksempelvis i form av mangel på rekruttering av unge familier, motsetninger mellom ulike
konkurrerende steder, og sosiale og helsemessige aspekter ved lang skolevei.
Norsk senter for bygdeforskning v/ Villa foretok i 2015 en litteraturgjennomgang på forskning og
evaluering om skolesentralisering/-strukturendring, med spesielt fokus på konsekvenser for
lokalsamfunnene.31 Gjennomgangen viser blant annet til forskning fra Nordlandsforskning (Solstad
2006) og Høgskulen i Volda (Kvalsund 2004), som finner at «små skoler er viktige sosiale arenaer i
mindre bygdesamfunn og kan skape læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen og
lokal kultur og miljø. Dette er viktige forhold dersom distriktspolitiske målsetninger om levende
bygder og levedyktige lokalsamfunn i distriktene skal opprettholdes.»
Villa omtaler dette videre i et oppsummerende punkt: «Ved nedleggelse berøres flere enn elevene og
deres undervisningsplass. Skolen er en ressurs for lokalsamfunnet/bygda; et minnesmerke, relatert til
historie, styrker plassfølelsen, skolen er influert av lokal kultur og aktiviteter i bygda. Skolen er mer
enn en plass for undervisning, en informasjonskanal for hvordan familiene har det og hva som skjer i
bygden, lokale for aktiviteter utenom skoletid, en plass for sosiale nettverk og sosialisering i
nærområdet.»
Det vises i Villas litteraturgjennomgang også til Telemarksforsknings skolestrukturutredning i Stange
kommune (Lie m.fl. 2014). Der vurderes konsekvenser av endret skolestruktur, blant annet bosetning
og attraktivitet. Utredningen finner ikke støtte i forskningslitteraturen for at bygda «dør» dersom
skolen legges ned. Det er imidlertid vanskelig å si hva som påvirker lokalsamfunnet og tilflytting på
lang sikt. «Dersom befolkningen tynnes ytterligere ut etter skolenedleggelse, er det vanskelig å
påvise at det skyldes nedleggelsen eller om det er et resultat av en utvikling som ville skjedd
uansett». Det vises til undersøkelser som sier at i bygder der skolen blir lagt ned og det er lang vei til
skolen stagnerer gjerne befolkningsutviklingen. I slike bygder er det gjerne utflytting, lite tilflytting og
på sikt forgubbing og uttynning. Men det understrekes at en slik utvikling sjelden skyldes
skolenedleggelsen, men heller forhold knyttet til arbeidsmarkedet, næringsutvikling og
befolkningssammensetning. Når skolenedleggelse kommer på toppen forsterker det en allerede
påbegynt nedgang i befolkningen.
29

Vedtaket er i sin helhet referert i kapittel 1
Solstad, K. J. (2009) Bygdeskolen i Velstands-Noreg. Opplandske bokforlag.
31
http://xn--skoleogsmsamfunn-lob.no/wp-content/uploads/2015/12/SFTK-leveranse-22.09.15.pdf
30
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Østlandsforskning v/ Alnes og Lauritzen utarbeidet i 2015 et notat for Lillehammer kommune i
forbindelse med utredning av barnehage- og skolestruktur i kommunen.32 I notatet er
samfunnsmessige konsekvenser ved endringer i barnehage- og skolestruktur viet et eget kapittel,
basert på gjennomgang av tilgjengelig forskning på området. Oppsummert beskrives at «det er en
redsel for at tilhørigheten og fellesskapsfølelsen, at den kollektive sosiale kapitalen i et nærmiljø og
lokalsamfunn skal forsvinne, som preger motargumentene mot endringer av skolestrukturen hvor
nedleggelse av skoler kan være et alternativ. Hvor store konsekvenser en eventuell endring av
skolestrukturen får, avhenger av flere forhold som hvordan skolen samhandler med lokalsamfunnet
og hvor «robust» lokalsamfunnet og nærmiljøet i utgangspunktet er, og hvorvidt sosiale og kulturelle
aktiviteter vil fortsette som før (Hagen et al, 2010).» Det poengteres at konsekvenser av
skolenedleggelser må vurderes i sammenheng med andre prosesser og forhold i arbeidsmarkedet,
næringsstrukturen og befolkningssammensetningen. Spesielt betyr arbeidsmarkedet mye for
bosetting og flytting.
Tilsvarende Norsk senter for bygdeforsknings litteraturgjennomgang konkluderes det med at
skolenedleggelser ikke automatisk medfører avgjørende negative konsekvenser for lokalsamfunnet.
Kort sagt, «det kommer an på». Blant annet handler dette om at den rollen skolen har i
lokalsamfunnet vil være avgjørende for de samfunnsmessige konsekvensene av en eventuell endring
i skolestrukturen. Østlandsforskning skriver i sin oppsummering at mye av stedsidentiteten i et
lokalsamfunn kan opprettholdes gjennom en videreføring av aktiviteter i og rundt den tidligere
skolens lokaler, for eksempel som barnehage, klubbhus, grendehus, og også private skoler. Selv om
skolen brukes til nye formål kan aktiviteter som 17. mai-feiringer og ulike arrangementer fortsette for
å opprettholde nærmiljøet og lokalsamfunnet som en viktig kilde til innbyggernes sosiale kapital. I
mange tilfeller vil dette avhenge av frivillig initiativ. I beste fall kan dermed en skolenedleggelse bidra
til mobilisering i grenda, og faktisk danne grunnlag for økt engasjement, og slik styrke den lokalt
forankrede ansvarsfølelsen.

32

https://www.ostforsk.no/wpcontent/uploads/2017/09/062015_Skole_og_barnehagestruktur_i_Lillehammer_kommune.pdf
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5. Analyse og vurdering av fremtidsbilde
I dette kapittelet gjennomgås statistikk på ressursbruken i Kragerøskolene slik den er per i dag,
sammenlignet med andre kommuner. Hensikten med kapittelet er å gi et godt bilde av den
nåværende situasjonen som et grunnlag for å vurdere behov for endring – sett i lys av den
demografiske endringen i kommunen.

5.1 Omstillingsbehov
Kommunen får sine inntekter gjennom skatt, rammetilskudd og egenbetaling og andre inntekter.
Kragerø kommune er vurdert til å lite økonomisk handlingsrom. Et synkende Et synkende
innbyggertall, en aldrende befolkning og høy gjeldsbelastning er blant de viktigste årsakene til at
kommunen står overfor betydelige behov for økonomisk omstilling. Dette er redegjort for i
Perspektivanalyse som er behandlet i Kommunestyret høsten 2020, og det henvises i denne saken
spesielt til kapittel 5.1.33

Som det fremkommer i analysen over vil de demografiske endringene medføre behov for å årlig
redusere i utgiftene til aldersgruppen 0-15 år.

5.2 Økonomisk analyse og sammenligninger
KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir
styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av
ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til

33
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beslutningstagere. Kragerø kommunestyre har våren 2020 behandlet KOSTRA-analyse som gjelder
kommunens tjenesteområder, basert på 2019-data.34 Dette kapittelet er i stor grad hentet fra denne
analysen, fra det som omhandler grunnskole.
Område grunnskole omfatter funksjon 202 (grunnskole), 213 (voksenopplæring), 215
(skolefritidstilbud), 222 (skolelokaler), 223 (skoleskyss).
Det er beregnet et teoretisk handlingsrom på 18,7 mill. kroner i forhold til Kostragruppe 11. I forhold
til sammenligningskommuner er det en spredning på handlingsrommet, men det er entydig at alle
sammenligningskommunene har en mer effektiv drift av grunnskole enn Kragerø kommune.

5.2.1 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

Kragerø
Bamble
Risør
Farsund
Røros
Porsgrunn
Kostragruppe 11

Netto driftsutgifter
til grunnskolesektor (202,
215, 222, 223),
per innbygger 6-15
år
135 564,1
121 034,1
130 871,1
113 576,9
122 516,3
114 539,6
125 248,7

Netto driftsutgifter
til grunnskole (202),
per innbygger 6-15
år (B)
102 981
98 577
107 436
93 497
92 766
91 918
101 016

Tabellen over viser i første kolonne netto driftsutgifter til grunnskolesektoren for alle funksjoner, dvs.
alle de ulike tjenestene innenfor skole (undervisning, SFO, skolelokaler og skyss), per innbygger 6- 15
år, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. I kolonnen til
høyre vises netto driftsutgifter til grunnskole for funksjon 202 (undervisning) per innbygger 6-15 år.
Det er ofte samsvar mellom bruk av midler til funksjon 202 (grunnskole) og kostnader til alle
funksjoner for dette området. Både Kragerø og Røros benytter en mindre andel midler til andre
funksjoner enn 202. Dette kan skyldes en større andel utgifter til skoleskyss.
Kostnaden til funksjon 202 vil også henge sammen med skolestørrelse. Store skoler gir isolert sett en
mer effektiv drift. Gjennomsnittet for kommunegruppe 11 ligger også lavere, noe som tilsvarende et
teoretisk handlingsrom på 18,7 mill. kroner for Kragerø kommune.
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5.2.2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gruppestørrelse 1 er beregnet ut ifra det totale antall undervisningstimer som gis til elevene i
kommunen. Her skilles for eksempel ikke mellom timer som er gitt til ordinær undervisning eller
spesialundervisning.
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse 1

1.-10.trinn

1.-4. trinn

5.-7. trinn

8.-10.trinn

Kragerø
Bamble
Risør
Farsund
Røros
Porsgrunn
Kostragruppe 11

11,4
13,9
11,5
13,2
12,9
14,2
11,9

10,02
13,5
9,7
13,0
11,2
13,0
11,1

11,1
13,5
10,2
14,9
13,2
14,0
11,6

12,9
14,7
15,8
12,1
14,5
15,7
13,3

Tabellen viser gruppestørrelse 1, for 1.-10. trinn, så delt opp for 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10. trinn
Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og
lærertimer. Dette er også kalt gruppestørrelse 1. Elevtimer er det samlede antall timer elevene har
krav på etter den forskriftsfestede fag- og timefordeling, herunder eventuelle kommunale tillegg til
nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere antall elever med
timetallet for hvert trinn, og deretter summere opp til kommunenivå.
For Kragerø kommune er det en gruppestørrelse på 11,4 for 1-10 trinn og 10,2 for 1-4 trinn. Det
innebærer at det benyttes flere lærerressurser på 1-4 trinn.
Ser vi på det som kalles gruppestørrelse 2 får vi et annet bilde. Gruppestørrelse 2 er basert på
forholdet mellom lærertimer og elevtimer, men her er timer gitt til spesialundervisning særskilt
norskopplæring og andre funksjoner som lærerne har trukket fra. Det er gruppestørrelse 2 som er
grunnlag for å vurdere om en skole innfrir lærernormen.
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse 2

1.-10.trinn

1.-4. trinn

5.-7. trinn

8.-10.trinn

Kragerø
Bamble
Risør
Farsund
Røros
Porsgrunn
Kostragruppe 11

15,2
17,9
14,8
15,7
15,3
18,4
14,8

12,4
16,1
12,3
14,7
12,5
16,2
13,0

17,3
17,7
14,4
18,0
16,0
18,7
14,9

16,8
20,2
18,7
14,8
18,1
20,8
16,9

Tabellen viser gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 for 1.-10.trinn og delt fro 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.10.trinn. Dette viser gruppestørrelse 2 på kommunenivå og kan dermed ikke brukes til å vurdere
hvorvidt skolene innfrir lærernormen, da dette måles på skolenivå.
Sammenlignet med kommuner som er større enn oss, har Kragerø også mindre gruppestørrelser for
gruppestørrelse 2, men når vi ser på KOSTRA-gruppe 11 er differansen mindre.
Færre elever pr lærer tilsvarer høyere lønnskostnader enn de kommunene som har flere elever pr
lærer. Dette henger også sammen med skolestørrelse og få elever pr klasser. Kragerø kommune har
færrest elever pr lærer sammenlignet med de sammenlignbare kommunene og kommunegruppe 11.
Dette forklarer langt på vei de høye kostnadene til grunnskole i Kragerø kommune. Når man
sammenligner tallene for gruppestørrelse 1 og 2 kan det se ut som om Kragerø kommune bruker
større ressurser til undervisning utenom den ordinære undervisninga.
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5.2.3 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt
I 2020 hadde Kragerø kommune nettoutgifter til lønn til lærere på ca 78 millioner kroner. Som det
fremkommer av tabellen nedenfor, utgjorde spesialundervisningen 23,3% av antall lærertimer totalt.
Det betyr at litt i underkant av ¼ av alle lærertimer i Kragerø kommune gis til spesialundervisning,
som utgjør ca 18 mill av de totale lønnskostnadene til lærere. Dersom kommunen hadde vært lik
kostragruppe 11 med 18,6% spesialundervisning, ville ca 14,5 millioner gått til formålet.

Kragerø
Bamble
Risør
Farsund
Røros
Porsgrunn
Kostragruppe 11

Andel timer
spesialundervisning av antall
lærertimer totalt
23,3 %
18,5 %
21,6 %
15,6 %
16,1 %
17,8 %
18,6 %

Andel elever
i grunnskolen som
får spesialundervisning
9,4 %
7,9 %
10,1 %
5,4 %
8,1 %
7,0 %
8,4 %

Primærindikatoren viser andel timer til spesialundervisning i forhold til samlet antall lærertimer i
grunnskolen. Sekundert viser indikatoren andel av elever i grunnskolen (kommunale og private) som
mottar såkalt spesialundervisning. Kragerø kommune har klart høyest andel timer
spesialundervisning av antall lærertimer totalt. Dette er kostnadsdrivende i form av flere ansatte.
Tabellene over viser andelen timer til spesialundervisning av totalt antall timer til undervisning er
høy. Dette bidrar til at gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 (se kapittel 5.1.2) også blir høy. Årsverk gitt
til spesialundervisning kommer til fratrekk når man beregner gjennomsnittlig gruppestørrelse i
ordinær undervisning (gruppestørrelse 2).
Det er mulig at noe av grunnen til den høye andelen spesialundervisning ligger i det at kommunen
har flere relativt små skoler, men det kan også henge sammen med systematiske faktorer. Å avdekke
årsaken til den høye andelen spesialundervisning er en prosess som kragerøskolene bør gripe fatt i,
uavhengig av endring i skolestrukturen eller ikke.
De senere årene har fordelingen mellom spesialundervisning og ordinær undervisning i Kragerø vært
slik (GSI-tall):
*

Årsverk undervisningspersonale (lærere)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020- 2021

Årsverk til ordinær undervisning

73,36

71,66

73,43

66,82

Årsverk til spesialundervisning og SNO

28,71

29,11

28,64

29,59

102,70

100,77

102

96,41

Årsverk til annet en undervisning*

14,23

11,47

11,02

10,56

Årsverk utført av undervisningspersonale

116,3

112,24

113,09

106,97

Årsverk til undervisning

Eksempler på oppgaver som gir fratrekk i undervisningsplikten sentralt og lokalt pålagte funksjoner, som kontaktlærer, tillitsvalgt,
elevrådsarbeid, seniortiltak med flere.

Assistenter er ofte knyttet til spesialundervisningen og bidrar ellers til å øke voksentettheten på en
liten skole. I Kragerø har vi hatt en økning i bruk av assistenter de senere årene (skoleporten.no):
Kragerø kommune – Skolestrukturutredningen 2021

side 19

Antall elever per assistentårsverk i
undervisningen
2017-2018

2018-2019

2019-2020

42,8

46,0

41,1

Bamble kommune

76,6

76,8

73,9

Porsgrunn kommune

113,6

101,1

102,8

Nasjonalt

68,2

65,3

64,2

Kragerø kommune

Tabellen viser at kragerøskolene i 2019-2020 hadde 41 barn per assistentårsverk, mens
gjennomsnittet i landet var 64 barn per assistentårsverk.
Det er ut ifra tallene et teoretisk innsparingspotensiale på spesialundervisning og assistentbruk i
Kragerøskolene, dersom vi sammenligner oss med kostragruppe 11 og landet for øvrig.

5.2.4 Skolefritidsordningen - SFO
Gjennom de siste 4 årene er det vanlig at i underkant av 3 av 5 barn innenfor målgruppen går i SFO
(ca 60%). I samme tidsperiode ser vi at antallet barn i SFO går ned, og dette begrunnes med at det
faktisk er færre barn i aldersgruppen totalt. I Kragerø kommune gis det også et tilbud til noen få barn
på 5-7 trinn. Dette er et viktig tilbud for de det gjelder og er lovpålagt. De utgjør imidlertid ikke store
utslag på statistikken og er derfor utelatt i oversikten under.
Det er store endringer i antallet barn i SFO i perioden. Det er nesten 40 færre SFO-barn i 2019
sammenlignet med 2015 og variasjonen er uløselig knyttet til elevnedgang, fordi andelen av barn
som deltar i kommunal SFO ikke endrer seg vesentlig.
Barn i SFO, for hele kommunen
Innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (prosent)
Barn 6-9 år i kommunal SFO (antall)

2015
60,3
273

2016
56,6
254

2017
59,2
266

2018
58,4
248

2019
57,5
234

Dersom man ser Kragerø i sammenlikning med kostragruppe 11 og landet for øvrig vil en se at
antallet familier som benytter seg av SFO-tilbud i Kragerø er høyere. Det er i underkant av 60% av alle
barn innenfor målgruppen som benytter seg av tilbudet i Kragerø, mens det for sammenlignbare
kommuner er ca 45%. Dersom man sammenligner med landet utenom Oslo er tilsvarende tall ca 55%
de siste tre år. Det er ikke store svingninger i tallmaterialet i kostragruppe 11 eller nasjonalt de siste
tre årene.
Økonomi
Utviklingstrenden i SFO er altså at ca samme andel av barna går på SFO, men antallet går likevel ned
som er naturlig ettersom elevtallet synker. Dersom vi ser på kostnadsbildet, er det i Kragerø mest
fornuftig å ta utgangspunkt i årene fra 2017, da er dataene best sammenlignbare.
Finansiering av skolefritidstilbud per år
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr)
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr)
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr)
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr)
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr)
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2017
11989
5866
13065
6464
5517

2018
11998
5858
13784
6304
5558

2019
11039
5932
14575
6454
4492
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Dersom vi sammenligner oss med andre kommuner rundt oss, ser vi også tydelig at Kragerø har en
dyrere SFO enn våre naboer. Driftsutgifter til elevene i Kragerø har gått ned i perioden (mens den har
gått opp i Bamble og Porsgrunn), dette skyldes nedgang i elevtallet. Likevel er driftsutgiftene
betydelig høyere enn de andre kommunene rundt oss og landet for øvrig.
Ved å ta utgangspunkt i tallene i tabellen nedenfor er det mulig å vurdere kommunens
innsparingspotensial i SFO. En sammenlikning mellom Kragerø og Porsgrunn i 2019 tilsier at hver
SFO-elev i Kragerø er i snitt 8500 kr dyrere på årsbasis. Dersom det går ca 200 elever på vår SFO, ville
det gitt en samlet reduksjon i utgifter pålydende 1,7 millioner dersom vi hadde hatt like utgifter som
Porsgrunn kommune. Hvis vi sammenlikner oss med Bamble, der ulikheten i kostnadsnivået er
mindre, ville det likevel gitt en total innsparing på (200 elever x 3600kr) ca 0,7 millioner. Hvis vi
sammenligner Kragerø mot kostragruppe 11 er innsparingspotensialet (200 elever x 12 400 kr) ca 2,5
millioner.
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO pr elev fordelt på kommuner og år35
2017
2018
Porsgrunn
31 061
35 370
Bamble
35 083
37 189
Kragerø
45 852
45 352
Kostragruppe 11
28 879
30 322

2019
35 833
40 800
44 406
31 994

Driftsutgiftene per elev i SFO påvirkes av bemanningsfaktoren, hvor mange barn per voksne er
tilstede i åpningstiden. Dette har vært diskutert i Kragerø SFOene og det foreligger en lokal
bestemmelse i vedtektene til SFO at det minimum skal være en voksne per 14 barn tilstede.36 SFOleder inngår i denne grunnbemanningen.
I tillegg er selvsagt lønnsutgifter per årsverk utslagsgivende for kostnadene. Generelt kan man si at
ansatte med høyt utdanningsnivå og lang ansiennitet bidrar til høyere lønnsutgifter. I Kragerø er det
kun SFO-lederstillingen som krever pedagogisk kompetanse og det stilles ikke formelle krav til høyere
utdanning for de andre som jobber i tjenesten. Den vanligste kompetansen hos våre SFO-ansatte er
barne- og ungdomsarbeider eller fagarbeider. I våre SFO’er er det lav utskifting av personale. De
fleste har assistentoppdrag også i skole i kombinasjon med stillingen i SFO. Det betyr at det er et
relativt stabilt personale ved SFO’ene, med mye erfaring fra tjenesten.
En siste drivende faktor for kostnadene til SFO er fleksibiliteten i tilbudet. I dag har SFO åpningstid på
ca 25 timer per uke, de fleste har åpningstid 6.45 og stenger 16.30 – og med tilbud i feriene.
Unntaket her er Levangsheia SFO som ikke har ferietilbud. Elevene her har de siste årene fått tilbud
om å bruke barnehagen på Levangsheia i noen dager av sommerferien.
Mulighetene for å realisere kostnadsreduksjoner i SFO øker med færre skoler.

5.3 Demografi i Kragerø fram mot 2036
Det er en kjent utfordring for Kragerø kommune at befolkningens alderssammensetning er i endring.
Antallet barnefødsler i Kragerø har vært synkende gjennom lang tid.37 Det totale befolkningstallet i
35

SSB tabell 12235
Se vedtektene fra SFO Kragerø kommune her: https://www.kragero.kommune.no/helleskole/tjenestemeny/sfo/vedtekter/
37
Se Vedlegg 1 der befolkningen i aldersgruppen 0-17 er gjengitt i tidsserien 1985-2020. Antallet har gått fra ca
2750 til under 1900 i perioden, som er en nedgang på ca 45%.
36
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kommunen er noe nedadgående, men er holdt «vedlike» grunnet blant annet bosetting av
flyktninger. Det er likevel hevet over enhver tvil at antallet eldre blir flere og de unge blir færre.
Denne trenden er ikke Kragerø alene om: det blir flere eldre og færre unge i distriktene i Norge
framover. Dette kan i sum gi en relativt stabil folketallsutvikling, men det blir færre yrkesaktive per
innbygger. Gitt disse utviklingstrekkene kan det hevdes at målet for distriktene framover ikke bør
være vekst i seg selv, men å skape et godt samfunn for menneskene som bor der.38
I arbeidet med de foregående dokumentene vedrørende skolestrukturen, har vi tatt utgangspunkt i
SSB sin prognose, kalt LLML. Denne har et mer optimistisk anslag enn prognosen LHML som er brukt i
befolkningsanalysen FOLK, som kommunestyret behandlet våren 2020. 39 Denne prognosen tar
utgangspunkt i en utvikling med lav fruktbarhet, høy aldring, middels flytting (gjennomsnitt) og lav
innvandring. Det er dette alternativet som legges til grunn i denne saken. Tallene er oppdatert i
henhold til SSB sine anslag for LHML per august 2020.
Alder
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0-15 år

2020
83
69
78
87
91
96
98
90
106
113
121
120
110
121
120
107
1610

2021
68
87
71
80
88
92
97
99
92
106
113
121
120
111
121
120
1586

2026
61
64
66
69
71
73
91
78
86
94
98
103
103
97
110
116
1380

2031
57
60
62
64
66
67
70
72
74
77
79
95
83
90
97
100
1213

2036
55
57
59
60
62
63
65
67
69
71
73
75
77
78
80
82
1093

Befolkningsframskrivingen innlemmer forventet økning i barnetall fra fødselstallene frem til
skolestart. Tallene er i samsvar med de faktiske, kjente tall på skolestartere de senere årene. Som vi
ser av tabellen, regner SSB med en økning i barnetallet fra fødsel og fram til skolestart. Det betyr at
det forventes en viss tilflytting av barn i alderen 0-6 år. På grunn av dette vil prognosene for
skolestartere skille seg fra prognosen for barnehagestartere og fødselstall.

5.3.1 Elevtallsutvikling fra 2000 og fram mot 2035
Elevtallsutviklingen er en avgjørende faktor for hvordan skolestrukturen skal innrettes for å et faglig
godt skoletilbud som samtidig er økonomisk bærekraftig. Elevtallet i grunnskolen har gått jevnt
nedover i perioden 2000 – 2020. En nedgang på ca. 300 elever i offentlig grunnskole.
38

Regjeringen.no NOU 2020:15 Det handler om Norge. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2020-15/id2788079/
39
Kommunestyrets møte 7.5.2020, sak 32/20 om befolkningsutvikling.
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1147921&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
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Tabellen nedenfor viser elevtallsutviklingen de siste 20 årene:
Skole
2000
2005
2010
Helle

2015

2020

239*

211*

209

204

198

745**

744**

665**

548

497

38

39

35

37

33

Sannidal

175

163

158

156

160

Sannidal
ungdoms-skole

150

160

164

171

153

Elever i offentlig
grunn-skole
Kragerøskjærgården
Montessoriskole

1347

1317

1231

1116

1041

43

54

Elever i
kommunen

1347

1159

1095

Kragerø
Levangsheia

1317

1231

*Skarbo- og Årø skoler
** Inkludert, Kalstad-, Skåtøy og Tåtøy skoler
I perioden 2000-2003 var årskullene med 6-åringer som startet skolegang i gjennomsnitt på 134
mens for perioden 2017 -2020 var årskullene i gjennomsnitt 90. Årskullene bosatt i Kragerø født i
2018, 2019 og 2020 er henholdsvis 62, 82 og 83. Med tilflytting beregner SSB at årskullene med 6
åringer vil falle fra dagens nivå på 98 til 70 i 2031 og videre til 65 i 2036.
Vi har faktiske tall på hvordan elevtallet vil utvikle seg de nærmeste 6 årene, da disse allerede er født
og er bosatt her. Det kan være mindre justering i forhold til til/fraflytting. Det betyr at vi med stor
sikkerhet kan anslå hvor mange elever det vil være i skolealder fram til og med 2026, vi vet hvor store
årskullene som begynner er og antallet elever som går ut av grunnskolen. Når disse tallene legges til
grunn vil det i 2026 være en nedgang på 127 elever sammenlignet med i dag.
Når vi beveger oss ut over 2026 vil det måtte gjøres anslag på befolkningsutviklingen. I
framskrivningene er det tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrå (SSB) sine
befolkningsframskrivinger med det som er LMHL-varianten.
Kragerø har per i dag en friskole, Kragerøskjærgården Montessoriskole. I beregningen av
elevtallsutviklingen er alle elvene til denne skolen trukket fra elevgrunnlaget til Kragerø skole. Det
betyr at Kragerø skole potensielt har et elevgrunnlag som ligger 30-50 elever høyere enn det som
fremgår av tabellene. Hvordan elevtallet vil fordele seg mellom skolene etter 2026, er basert på
forholdet mellom skolene slik bosettingen er i dag.
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Tabellen nedenfor viser prognoser for elevtallsutviklingen de neste 15 årene:
I tabellen er tall som berøres av prognoser blå.
Skoler
Helle
Kragerø
Levangsheia
Sannidal
Sannidal U
Sum offentlig
grunnskole
Forventet
nedgang i
elevtall ut ifra
dagens tall
KSM

2021
191
488
33
153
156

2023
172
465
29
136
179

2026
161
455
17
121
141

2028
150
436
15
114
129

2030
136
407
14
108
131

2032
130
381
13
103
116

2034
123
365
10
97
108

2036
120
347
8
95
97

1022

981

895

844

796

743

703

667

-19
50

-41
48

-127
34

-178
33

-226
29

-279
28

-319
28

-355
28

* Elevene på Kragerøskjærgården Montessoriskole (KSM) er trukket fra forventet elevtall på Kragerø skole. Det kan likevel
være flere eller færre elever og også elever fra andre skoler som går der.

Ut ifra SSB sine prognoser kan Kragerø kommune forvente en nedgang i elevtallet på 127 elever i
2026, 226 elever i 2031 og 355 elever i 2036.

5.4 Offentlige grunnskole versus friskole
Gjennom vedtaket som ble fattet av Kommunestyret i mai 2020 er det ønsket belyst hvilke
økonomiske konsekvenser det vil medføre for kommunen dersom eventuelt nedlagte skoler fører til
at elever vil søke seg til private alternativer.40

5.4.1 Kommunens utgifter til friskoler
Det er per i dag kun en friskole i Kragerø kommune. For å belyse kommunens utgifter til privat
skoledrift/friskoler har vi valgt å bruke Kragerøskjærgården Montessoriskole (KSM) som eksempel for
å belyse utgiftsbildet.
KSM startet i 2013 og har inneværende skoleår 54 elever. Skolen er godkjent etter friskoleloven41 til å
drive 1.-7. trinn med inntil 75 elever. Det følger med denne godkjenningen rett til statstilskudd.
Statstilskuddet til friskoler utgjør 85% av vanlige driftsutgifter per elev i den offentlige skolen.
Tilskuddssatsene settes årlig gjennom statsbudsjettet.42 Private grunnskoler kan kreve
foreldrebetaling, men summen av foreldrebetaling og statstilskudd kan ikke overstige driftsutgiftene
i tilsvarende kommunale skoler.
Friskoler påvirker kommunens inntekter gjennom den såkalte trekkordningen i inntektssystemet.
Trekkordningen medfører at kommunen trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunen ikke
yter skoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner fordeles ut igjen til alle landets kommuner
40

Fra vedtaket i Kragerø kommunestyrets møte 18.05.2020, sak 41/20, prikkpunkt 7, kan vi lese at «Ved
utrednings av ny skolestruktur bør følgende prinsipper legges til grunn: […] Med bakgrunn i tidligere erfaringer i
Kragerø er det viktig å en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser det vil medføre for kommunen dersom
eventuelt nedlagte skoler medfører at elever søker seg til private alternativ.»
41
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84
42
Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter friskolelova – 2021. https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-ogprosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-for-grunnskoler-godkjent-etter-friskolelova-2021/
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etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov. Det er gitt egne trekksatser for ulike
skolekategorier.
Fra inntektene til Kragerø kommune i statsbudsjettet for 2021, trekkes det en sum på 105 600 kr per
elev i privat skole. Beregningene i statsbudsjettet baserer seg på antall elever per 1.10 året før, som i
2019 var 56 elever på KSM – i tillegg gikk det ytterligere 7 elever på andre privatskoler i andre
kommuner. Det betyr at kommunen får et trekk i inntektene på ca 6,6 mill. Summen av beløpene
som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle kommuner, og Kragerøs andel av dette er
ca 5,4 mill. I sum betyr det for Kragerø sin del at inntektene til kommunen i 2021 er redusert med 1,2
mill som en følge av den private skolen.43 I tillegg til dette betaler kommunen en egenandel for
skoleskyss til elevene som skal ut til Skåtøy, og kommunen betaler for spesialundervisningen, begge
deler følger av lovbestemmelser.
En kan med rimelighet anta at skoleskyssutgiftene er høyere ved opprettholdelse av et privat
skoletilbud på Skåtøy, enn det ville vært dersom skolen lå på fastlandet i gangavstand for flere av
elevene. Samtidig er skolen etablert for alle elever i kommunen, og uansett hvor denne ligger vil det
med stor sannsynlighet medføre økte utgifter til transport, fordi flere elever får rett til skoleskyss.
Kommunens utgifter til skoleskyss er derfor høyere som en direkte konsekvens av at vi har en privat
skole.
Det samme er ikke tilfelle når det gjelder spesialundervisning. Elevene på montessoriskolen ville
uansett ha rett til spesialundervisning, uavhengig av hvilken skole de går på. En kan argumentere for
at det i noen tilfeller ville være pedagogisk fornuftig, at spesialundervisningen ble gitt i grupper. I de
tilfellene ville kostnadene kunne reduseres, fordi en lærer kan undervise flere elever samtidig.
Utfordringen med små skoler og spesialundervisning omtales mer utdypende i kapittel 2, i denne
sammenheng er det likevel viktig å vise til at rett til spesialundervisning gjelder uansett skoleslag –
ergo følger det en kostnad knyttet til dette for kommunens del uavhengig av privat eller offentlig
skole.
Kragerøskjærgården montessoriskole er gjennom arbeidet med skolestruktursaken i kommunen
invitert inn i debatten. Styreleder ved skolen har i den forbindelse henvist til et styrevedtak fra
november 2020 der det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal utrede beliggenheten til skolen.
Utgangspunktet for styrevedtaket er at leiekontrakten for skolebygget utgår våren 2023. Ut over
dette har ikke skolen et ønske om å delta i strukturdebatten i kommunen. Det er god kommunikasjon
mellom kommunen og den private skolen, og kommunen forholder seg til at montessoriskolen
ønsker å drifte innenfor sine rammer i tiden fremover, men at det kan komme endringer som en
følge av at leiekontrakten utgår i 2023.

5.4.2 Etablering av friskole og andre private skoler?
Hvorvidt en endring i skolestrukturen i kommunen vil medføre etablering av en ny friskole eller en
annen privatskole, er naturligvis vanskelig å forutsi. Det er ulikt regelverk knyttet til de to
skolekategoriene. En friskole får statstilskudd og det som omtales som annen privatskole har ikke
statstilskudd.

43

Se forslag til Statsbudsjett, Kragerø kommune her. Dette er forklart og kostnadsberegnet under overskriften
«Korreksjonsordninger for elever i statlige og private skoler»:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/frieinntekter/id2765160/#/vestfold-og-telemark/kragero
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Det påhviler ved en eventuell nyetablering av en skole å forholde seg til kravene om lærernes
kompetanse og lærernorm. Det medfølger at det sannsynligvis må være et visst elevgrunnlag for
nyetableringen for å finansiere tilbudet. Det følger av UDIRs reglement for etablering av friskoler at
en friskole står fritt til å kunne kreve skolepenger for inntil 15% av tilskuddsgrunnlaget.44 For andre
private skoler som ikke mottar statstilskudd må finansieringen ordnes på annen måte.
Etablering av en friskole eller en annen privat skole reguleres ikke av kommunen. Det er
Utdanningsdirektoratet som behandler søknadene og avgjør disse, Kunnskapsdepartementet er
klageinstans. Kommunen har mulighet til å uttale seg i saken.

44

https://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/soke-om-a-starte-en-friskole/

Kragerø kommune – Skolestrukturutredningen 2021

side 26

6. Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon i Kragerø kommune
I dette kapittelet gis en beskrivelse og vurdering av dagens skoler og den pedagogiske virksomheten,
inkludert samarbeidende tjenester.

6.1 Grunnskolene i Kragerø kommune
Kragerø kommune har i dag 5 kommunale grunnskoler, Kragerø læringssenter og en friskole –
Kragerøskjærgården Montessoriskole. To av skolene har ungdomstrinn. Til sammen er det 1042
elever i skoleåret 2020 – 2021. En beskrivelse av skolene følger.

6.1.1.Skolene
Helle skole
Er en base-skole med 200 elever fra 1.-7. trinn. De er 96 elever på småtrinnet (1.-4.) og 104 elever på
mellomtrinnet (5.-7.) Skolen har vanligvis hatt to kontaktlærere per årstrinn og elevene er delt i
mindre grupper i flere fag.
Kragerø skole
Er en barne- og ungdomsskole med 497 elever fra 1. – 10. trinn. De er 172 elever på småtrinnet (1.4.) 133 elever på mellomtrinnet (5.-7.) og 192 elever på ungdomstrinnet (8 – 10.) Skolen har
tradisjonell utforming med klasserom. Selv om byggene er gamle, er lokalene oppdaterte til moderne
skoledrift.
Kragerø skole har kompetanse på norskopplæring for språklige minoriteter. Det er omkring 50 elever
som får særskilt norskopplæring.
Elevene fra Kragerøskjærgården Montessoriskole og fra Levangsheia skole gjennomfører
ungdomstrinnet på Kragerø skole. Skolene har vanligvis hatt 2-3 klasser per årstrinn. Med
klassestørrelser på 14-26 elever på barneskolen og 20 – 23 elever på ungdomstrinn.
På ungdomstrinnet har skolen i dag følgende tilbud til elever:
Fremmedspråk og fordypning: Spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag
Valgfag: Fysisk aktivitet og helse, design og redesign, innsats for andre, trafikk (10.trinn), medier og
kommunikasjon, og utvikling av produkter og tjenester.
Levangsheia skole
Er en barneskole (1.-7) med 33 elever og er en fådelt skole.
Elevene har vært organisert i tre klasser, de senere årene med 1.-2., 3.-4. og 5.-7. årstrinn sammen.
Skolen har klassestørrelser fra 10 – 13 elever.
Skolene er tradisjonelt utformet med klasserom. Det er gjennomført vedlikehold av skolebygget og
bygget et nytt bygg som rommer SFO – lokaler og spesialrom for skole. Uteområdet er stort og har
nærhet til naturen.
Sannidal skole
Er en barneskole (1.-7) med 160 elever. De er 82 elever på småtrinnet (1.-4.) og 78 elever på
mellomtrinnet (5.-7.). Skolen har vanligvis en klasse per trinn, men har delt i to når man har hatt
årskull på mer enn 28 elever. Skolen har klassestørrelser fra 13 til 24 elever. Skolene er nylig
totalrenovert og fremstår som et moderne skolebygg med fint uteområde.
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Sannidal ungdomsskole
Er en ungdomsskole (8.– 10.) med 154 elever. Skolen har to klasser på 8. trinn og på 9.trinn, mens
det er tre klasser på 10.trinn, med klassestørrelser fra 17 – 25 elever. Fra skoleåret 2020-2012 vil det
være to klasser per trinn.
Skolen har per i dag tilbud om Tysk, spansk og arbeidslivsfag. Ingen øvrige fordypningsfag. Ved
nedgang i skolens økonomiske rammer, vil skolen kun ha mulighet til å opprettholde ett av
fremmedspråkene.
I valgfag har skolen i per dag tilbud om: Trafikk, friluftsliv, internasjonalt samarbeid, innsats for
andre, fysisk aktivitet og helse og utvikling av produkter og tjenester. Ved innsparing i budsjettet for
skolen, vil dette tilbudet reduseres.
Kragerø Læringssenter
Er en skole som tilbyr voksenopplæring og elevtallet her er i stor grad påvirket av antall flyktninger
som kommunen bosetter. Elevtallet har vært over 200 for kun få år siden, men er nå redusert til
under 100. Skolen gir opplæringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven. Undervisningen
er i hovedsak lagt på dagtid, men det er opprettet kveldsundervisning i perioder der det har vært
mulig.
Skolenes inne- og uteområder
I kommunestyrets vedtak av 18.5.2020 heter det at ved utredning av ny skolestruktur bør det legges
til grunn [at] «God kvalitet på inne- og uteområder bør vektlegges.»45
Uteområdet omfatter flere funksjoner, for eksempel som et sted for lek og sosial møteplass og som
undervisningsarena. Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte,
både innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmiljøets
aktivitetstilbud, både mht sport, lek og forskjellige arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr
skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming
samtidig som helheten må ivaretas på en god måte.46

Alle skolene i Kragerø har funksjonelle uteareal som er tilrettelagt for at elevene skal være aktive i sin
læring og lek. Alle skolene har tilgang til idrettsanlegg og turområder i nærmiljøet. Per i dag er alle
skolenes ute- og innemiljø, godkjente for ett visst antall elever. Det er tatt hensyn til dette i alle
alternativene, i vurderingene om når en eventuell sammenslåing er mulig. Ved eventuelle nybygg
eller tilpasninger av skolebygg og uteområder, må dette gjennomføres etter lovverk og regelverk som
har betydning for skolers inne- og uteareal (Thorén m.fl. 2019, s.21).47

6.1.2. Spesialundervisning i grunnskolene
På området spesialundervisning har Kragerø kommune et noe høyere nivå enn sammenlignbare
kommuner og landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet i Norge og i KOSTRA-gruppe 11 ligger lavere enn
i Kragerø, med henholdsvis 140 og 150 timer per år, mens Kragerø ligger på 170 timer per år, per
elev. Vi har også sett i kapittel 5.1.3 at kragerø kommune har færre elever per assistentårsverk en
andre kommuner og landet og det har vært en økning i bruk av assistenter de siste årene.
Selv om spesialundervisning er en rettighet, er det kostnadskrevende for den enkelte skole i og med
45

Vedtaket er gjengitt i sin helhet i kap 1
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/utearealer
47
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Uteareal/nmbuskolerogbarnehager-spreads-web.pdf
46
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at det ikke utløser friske midler og må tas av den ordinære rammen. I flere rapporter og i
Stortingsmelding 6 (omtalt i kapittel 2.7) blir det tatt opp at deler av spesialundervisningen i dagens
form har gjennomgående liten effekt, spesielt dersom denne undervisningen ikke blir gjennomført i
et fellesskap med andre elever og i et læringsmiljø. En slik organisering krever en viss størrelse på
elevgruppene. Jo mindre skolene og elevgruppene er, jo vanskeligere er det å organisere
opplæringen på en inkluderende måte, på grunn av begrensede lærerressurser og kompetanse.
Det er mulig at noe av grunnen til den høye andelen spesialundervisning ligger i det at kommunen
har flere relativt små skoler, men det kan også henge sammen med systematiske faktorer. Å avdekke
årsaken til den høye andelen spesialundervisning er en prosess som kragerøskolene bør gripe fatt i,
uavhengig av endring i skolestrukturen eller ikke.

6.1.3 Resultater
Kragerøskolene gjennomfører elevundersøkelsen på 5. – 10. trinn hvert år. Resultatene av
elevundersøkelsen viser at elvene i Kragerø trives på skolen og at de er fornøyde med
læringskulturen. Likevel er det gjennomgående lavere resultater på motivasjon på ungdomstrinnet
enn på mellomtrinnet.
Resultatene på nasjonale prøver har vært stabile i lesing og regning i flere år, mens det i de senere år
har vært noe høyere resultater i engelsk enn tidligere. På 5.trinn og 8. trinn ligger elvene på eller rett
under nasjonalt snitt og de hever seg opp til nasjonalt snitt i lesing og regning på 9.trinn. Denne
hevingen gjenspeiler seg også i elevenes grunnskolepoeng, etter endt grunnskole, som ligger over
nasjonalt snitt de siste årene.
Skolebidragsindikatorene (forventet læringsutvikling justert etter sosioøkonomiske forhold) tyder på
at det er en del å hente på tidlig innsats. Småskoletrinnet 1-4 kommer negativt ut på denne målingen
og resultatene fra 2018/19 tall viser at elevene ligger litt under landssnittet for 8.-10. trinn Dette
indikerer at elevene ikke gjør det så godt som forventet på de laveste trinnene, og som igjen kan
være noe av forklaringen på den høy andel spesialundervisning. Dette betyr at det ligger et
potensiale i opplæringen på 1-4.trinn. Ved systematisk satsing på tidlig innsats er det mulighet for å
både å redusere spesialundervisningen og å heve skoleresultatene ytterligere lenger opp i årskullene.
En slik satsing krever et kollegium med riktig sammensatt kompetanse og mulighet for samarbeid
mellom lærere, andre ansatte i skole og på tvers av fagområder i kommunen. I kragerøskolene har
det vært satt fokus på systematisk tverrfaglig arbeid gjennom TIK – modellen, Tidlig Tverrfaglig
Innsats i Kragerø og dette arbeidet videreføres og skolene. En forutsetning for å lykkes med dette er
at skolene har mulighet for kollektivt samarbeid i et kollegium med bred kompetanse. Denne
muligheten utfordres sterkt jo mindre skolene blir.

6.1.4 Lærertetthet
Skolene i Kragerø har høy lærertetthet, spesielt ved de små skolene. Det er klare forskjeller mellom
skolene når det gjelder elevtall, men ressursene fordeler seg nokså jevnt. Dette med unntak av
Levangsheia skole, som på grunn av størrelsen, alltid vil ha høyere lærertetthet enn de øvrige.
Tabellen under viser hvordan årsverk fordeler seg mellom skolene og mellom elevene på skolene.
Dette viser ikke lærertettheten gitt til ordinær undervisning, men samlede årsverk til alle oppgaver
som undervisningspersonalet utfører.
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Tabellen viser årsverk hentet fra GSI 2020
Antall
elever
Årsverk til
Skole

Årsverk til
assistenter

Årsverk
til
ledelse

Andre
ansatte

Sum
årsverk

20,29

5,11

1,73

1,07

28,2

7,3

50,02

11,02

3,4

4,13

68,57

33

5,6

5,28

0,35

0,6

Sannidal

160

7,6

13,54

4,08

1,50

1,48

20,6

Sannidal U

154

6,5

17,84

2,74

1,29

1,83

23,7

elever

per
årsverk

undervisningspersonale

Helle

198

7,1

Kragerø

497

Levangsheia

Tall fra GSI rapportering 2020

6,23

https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/83/unit/2220/

6.2 Kompetanse og alderssammensetningen lærere
I 2020 er det 129 faste lærerstillinger knyttet til skolene i Kragerø (må ikke forveksles med årsverk, da
flere ikke har 100% stillinger). Alderssammensetningen på lærere i Kragerøskolene er variert og i
2020 fordeler den seg på følgende måte:
Alder
20-29
30-39
40-49
50-59
60-68

Prosentvis alle lærere
6%
23%
32%
27%
12%

De 12% som er over 60 år utgjør 16 personer og gjennomsnittsalderen er 63 år. I løpet av de
kommende årene må en påregne at flere av disse går av med pensjon. Dette er ansatte med høy
utdannelse og lang ansiennitet. Dersom kommunen vil unngå oppsigelser i en overgangsperiode
knyttet til endringer i skolestruktur og strammere budsjettrammer, kan mye løses ved naturlig
avgang over de nærmeste årene.
Det er relativt få lærere uten formell utdanning etter dagens krav, og 96,3 % av undervisningen
utføres av kvalifisert personale. Som omtalt i kapittel 2. vil kravene til formell utdanning i fagene fra
og med 2025 bli enda sterkere, og derfor blir de som ikke fyller kravene i dag prioritert av kommunen
når det gjelder videreutdanning. I og med at hver lærer må ha flere studiepoeng i de fagene de skal
undervise i, vil de ha færre fag de er godkjente for. Det betyr at små skoler blir mer sårbare når det
gjelder å fylle kompetansekravene for sine lærere. Det gjelder også spesialpedagogisk kompetanse, i
og med at det ikke er mange lærere som har dette som en del av sin fagkompetanse i
grunnutdanningen.
Fra våren 2022 uteksamineres det bare lektorer innen lærerutdanningen. Allmennlæreren, som
nærmest har alle timer med sin klasse forsvinner, og lærerne får smalere og dypere fagkompetanse.
Ansettelsesprosessene i skole de siste årene viser at det har vært vanskeligere å rekruttere 1-7
lærere enn 5-10 lærere. Dette vil påvirke hvilke muligheter vi får til å organisere barneskolene og kan
få betydning for hvor mange barneskoler kommunen kan ha.
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6.3 Bygningsmasse
Kragerø har investert i modernisering og vedlikehold av skolebygg de senere årene. Alle skolene er
gode skolebygg og kostnadene for fremtiden dreier seg om vedlikehold og digital infrastruktur.
Eiendomsavdelingen i kommunen har utarbeidet tilstandsrapporter for alle skolebyggene. I
rapportene fremkommer årlige driftsutgifter og forventede kostnader til vedlikehold de neste fem
årene.
Skolebygg

Kragerø skole
Helle skole
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal
ungdomsskole
Kragerø læringssenter
SUM

Kapasitet
elever
580
280
50
190
200

Årlige
driftsutgifter
Regnskap 2020
3,7 mill
1,8 mill
0,9 mill
1,4mill
1,5 mill

250
1530

Årlige driftsutgifter Stipulert behov for
per elev (kapasitet) vedlikehold de neste 5
årene
6400
5 mill
6400
1,3 mill
18 000
2,15 mill
7400
5 mill
7500
7 mill

0,8 mill
8,46 mill

*

0,3 mill
20,5 mill

*Det er ikke beregnet årlige driftsutgifter per elev ut ifra kapasiteten på Kalstad. Dette begrunnes med at det er
sannsynlig at dagens driftsutgifter til Læringssenteret er for lav dersom byggmassen skal tas i bruk som
barneskole/ungdomsskole.

6.4 Tjenester der barn og unge inngår i målgruppen
Kragerø har flere kommunale instanser der barn og unge inngår i målgruppen, noe som er omtalt
i kapittel 2.6. I Kragerø er samarbeidet blant annet beskrevet innenfor modellen Tidlig tverrfaglig
innsats i Kragerø, eller TIK-modellen.
I skolene er det etablert tverrfaglige ressursteam som skal bidra til at det iverksettes og følges opp
tiltak inn mot enkeltelever eller elevgrupper, der de ansatte har undret seg over adferd, endringer i
utvikling eller trivsel osv.
Både barnevern, skolehelsetjeneste og PPT er viktige støttespillere og utgjør en viktig
andrelinjetjeneste for skolene. Det er til enhver tid ønskelig for skolene at disse tjenestene er mer
tilstede enn de er i dag, og tilsvarende er det ønskelig fra andrelinjetjeneste at de har mer tid ute.
Spesielt er helsesykepleier trukket frem som en viktig funksjon på skolene. I dagens skolestruktur er
det kun tilgjengelig helsesykepleier ved Kragerø skole hver dag i uken. De andre skolene har
helsesykepleier tilgjengelig faste dager per uke.
Fordelingen på fem grunnskoler og en privat skole i kommunen fører til at vi smører disse
andrelinjetjenestene tynt ut over skolene. Med færre skoler ville det vært mulig å konsentrere
innsatsen og tilstedeværelsen fra disse tjenestene per skole og derigjennom sikre en økt
ressursutnyttelse av også disse tjenestene. I dag bruker disse ansatte tid på å forflytte seg mellom
skoler.

6.5 Samarbeid mellom tjenestene
Stortingsmelding 6 (omtalt i kapittel 2.7) har tydelige forventninger til bedre tverrfaglig samarbeid i
kommunene. For å oppnå bedre tilpasset opplæring i klasserommet og lykkes med tidlig innsats, er
det en forutsetning at de ulike kommunale fagmiljøene samarbeider godt både seg imellom og
sammen med elever og foresatte. Meldingen er tydelig på at kompetansen skal komme nærmere
brukeren, det vil i praksis si at de ansatte i skoler og barnehager må ha kortere vei til disse tjeneste
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slik at de kan få en tett og ubyråkratisk samhandling som er til barnets beste.
Med mange og små personalgrupper blir det mindre tid til hver enkelt gruppe for å drive opplæring
og erfaringsdeling. Det blir også færre som kan bearbeide og opprettholde kompetansen i skoler. Det
er grunn til å anta at det hadde vært en fordel med større enheter for å få mer ut av ressursene og
for å nå målene om å komme nærmere elever og lærere med sin kompetanse og sin tilstedeværelse.

6.6 Skoleskyss
I Kommunestyrets vedtak av 18. mai 2020 til utredningen av skolestruktursaken, kan vi lese at «Ved
utredning av ny skolestruktur bør […] Prinsippet om nærmiljøskole veie tungt for elever på 1-7
trinn.»48 Prinsippet om nærskole er omtalt i Opplæringslovens § 8.1 der det heter at «Elever i
grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan avgjøre hva som er nærskolen i en
forskrift om skolekretsgrenser.»49 Hva som er elevenes nærskole reguleres altså av kommunen,
gjennom å sette skolekretser. I arbeidet med denne utredningen har vi ment at eventuelle endringer
i skolestrukturen vil føre til en endring av skolekretsgrensene, men som det fremkommer i kapittel
1.3 er utredningen her avgrenset fra å kommentere kretsgrensene ytterligere, da disse vil endres
som en konsekvens av beslutningen som fattes.
Det som likevel blir belyst, er endringene i skoleskyss som vil følge en eventuell endring i
skolekretsgrensene.
Skoleskyssen er en primæroppgave for fylkeskommunen, og er hjemlet i opplæringsloven § 13-4.
Kommunene har ansvar for skoleskyss for elever som har skyssrett på grunn av farlig eller vanskelig
vei. Fylkeskommunen har ansvar for å organisere all skoleskyss i samråd med kommunene, også det
som kommunene selv innvilger.
Opplæringsloven og friskoleloven regulerer overordnet ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og
kommunene. Ifølge opplæringsloven skal kommunene betale «refusjon etter persontakst».
Ifølge GSI var det i skoleåret 2019-2020, 310 elever i offentlig grunnskole som fikk skoleskyss, det vil
si nesten en tredjedel av elevene. Kommunens utgifter til skoleskyss i offentlig grunnskole, var 4
millioner i 2019.
Veistandarden Kragerø er av varierende kvalitet. Noe er ny vei med gang og sykkelstier, men det er
også lange strekninger med smale og svingete veier uten gang og sykkelstier. Noen av veiene i
kommunen egner seg dårlig for å gå eller sykle til skolen med tanke på trafikksikkerhet.
Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte i 2018 en rapport med analyse av trafikkulykker på
skoleveien for perioden 2007 til 2016.50 Den viser at antall hardt skadde og drepte heldigvis har gått
sterkt nedover i perioden, fra 331 ulykker i 2007 til 94 ulykker i 2016. Men fremdeles er det alt for
mange som blir hardt skadet eller drept på skoleveien. De fleste er syklister, fotgjengere eller
passasjerer i personbil. Kun ett barn har mistet livet som passasjer i buss i perioden. Rapporten viser
at de fleste ulykkene foregår i spredtbygd strøk (69 %) på riks- eller fylkesvei.
En ulempe ved at flere må ta buss til skolen er at man går glipp av den helsemessige gevinsten ved å
sykle eller gå. Flere har påpekt dette i innspill til høringen.
Fylkeskommunen opererte tidligere med konkrete tidsrammer for akseptabel reisetid for ulike

48

Vedtaket er gjengitt i sin helhet i kapittel 1.
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa. Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199807-17-61
50
https://www.toi.no/publikasjoner/ulykker-pa-skoleveg-article35001-8.html
49
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aldersgrupper. I gjeldende retningslinjer for skoleskyss er disse tatt bort og erstattet med
beskrivelsen «reisetid er ikke fastsatt, men vil vurderes individuelt etter praktiserte normer. Samlet
reisetid vil være sum av beregnet gangtid, reisetid og ventetid. Ved organisering av skyss for 1.- 4.
trinn er det viktig at reisetiden blir så kort som mulig.51
Tall for skoleskyss hentet fra GSI oktober 2020
Skole
Antall elever
Andel av elevene som
med skoleskyss har skoleskyss
Helle
40
20%
Kragerø
82
16%
Levangsheia
21
66%
Sannidal
62
40%
Sannidal U
109
70%

51

file:///C:/Users/ellsch/Downloads/fileRetningslinjer%20-%20grunnskole%20-%20Telemark%20(1).pdf
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7. Innspill
I dette kapittelet gjengis de innspill som er kommet gjennom prosessen rundt vurderinger av
skolestruktur. I utredningen er alle innspill gjennomgått, men i dette dokumentet er det gitt en
samlet fremstilling av innspillene. Selve høringsinnspillene til saken er vedlagt i sin helhet.

7.1 Funn fra drøftinger i skolene
Våren 2019 ble det etablert en arbeidsgruppe som startet arbeidet med å få oversikt over den
økonomiske situasjonen og elevtallsutviklingen for grunnskolen i Kragerø. Det ble utformet et
dokument, med flere alternative løsninger til omorganisering og strukturendringer for skolene i
Kragerø. Dette var grunnlaget for en faglig innspillsrunde i skolene, i fagforeningene, i ungdomsrådet.
Skolene bidro med innspill om pedagogiske og profesjonsfaglige konsekvenser.
Innspillene fra skolene er samlet i et eget dokument som blant annet er tilgjengelig på kommunens
nettside.

7.1.1 Pedagogiske og faglige konsekvenser ved små skoler i nærmiljøene












Trygt med nærmiljøskole for små barn
Elever kan fortsette å gå på nærskole
Oversiktlig for elevene.
Trygt skolemiljø
Lettere å gjennomføre prosjekter på tvers av klassene
Alle kjenner alle
Har miljø og kultur
Små fagmiljøer
Utfordrende/umulig å sette sammen et kvalifisert lærerkollegium etter 2025
For få elever på trinnet (Levangsheia/Sannidal)
Færre lærere

7.1.2 Pedagogiske og faglige konsekvenser ved større og færre skoler












Elevene får flere valgmuligheter til å bygge sosiale relasjoner
Flere klasser på samme trinn innebærer flere lærere og teamsamarbeid
Større fagmiljø – kan bli bedre undervisning, flere spesialister
Kompetansen kan brukes i de fagene man har kompetanse i
Flere muligheter for faglig samarbeid
Større fleksibilitet i forhold til bruk av lærekrefter
Kompetansekravene fra 2025 gjør det viktig med flere klasser på trinnet
Større muligheter til å få inn andre yrkesgrupper
Lengre reisevei
Noen mister skolen i nærmiljøet
Legge ned skoler vil ha negative utvikling på bostedsmønsteret (eller kan ha.)

Mer stress med flere barn/voksne på lite område.

7.1.3 En ungdomsskole





Større fagmiljø – kan bli bedre undervisning, flere spesialister
Større miljø-flere innspill, flere og fordele oppgavene på
Kompetansen kan brukes i de fagene man har kompetanse i
Flere muligheter for faglig samarbeid
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Mulig å innfri kompetansekravene fra 2025
Viktig med flere klasser på trinnet
Trinnsamarbeid blir lettere
Skille mellom barnetrinn og ungdomstrinn

7.1.4 To ungdomsskoler





Små fagmiljøer
Utfordrende/umulig å sette sammen et kvalifisert lærerkollegium etter 2025.
Mindre fagmiljø enn ren 8-10.
Mulighet for å bytte skole for elever som har det vanskelig

7.2 Funn fra høringen
I perioden 16. september til 16. november 2020 har fremtidig skolestruktur for Kragerø kommune,
vært til offentlig høring. Grunnlaget for høringen var dokumentet Høring – alternativer til dagens
skolestruktur, som presenterer ni mulige modeller for skolestruktur i Kragerø. I samme periode har
det vært arrangert to åpne møter, ett digitalt og ett fysisk møte i Kragerø biograf. Det har vært lagt
ut informasjon fortløpende på kommunens hjemmeside og det har vært mulig å stille spørsmål til
administrasjonen via en spørretjeneste samme sted.
I løpet av høringsperioden har det kommet inn 84 høringssvar fra alle deler av kommunen.
Høringssvarene representerer barn og ungdom, foreldre, ansatte i skolene og i samarbeidende
tjenester, lag foreninger, næringsdrivende og privatpersoner. Innspillene er av ulik karakter, men
man kan grovt skille dem i to hovedtema.
 Skolestrukturens betydning for lokalsamfunnet, næringsutvikling og bostedskvalitet
 Skolestrukturens betydning for et godt læringsmiljø og kvalitet i skolene
Læringsmiljøet er sentralt for elever, ansatte i skole og foreldre. Uavhengig av skolestørrelse er de
opptatt av at det må være nok lærere til at alle blir sett og får den hjelpen de trenger. Skolebyggene
og uteområdene må være store nok, ha god ventilasjon og lekeapparater.
Skolevei, skoleskyss og reisetid for elever er et område som også opptar mange. Skolene i Kragerø
bør ligge der det bor flest barn. Det legges vekt på at reisetiden, spesielt for de yngste elevene på
Levangsheia vil bli lang. Mange mener det er bedre å flytte på de eldste elevene (ungdomstrinn). Ved
alle skoler må det være trygge trafikkforhold for elevene.
Det har vært spesielt stort engasjement blant fastboende, eiere av fritidsboliger, organisasjoner og
næringsdrivende på Levangsheia. Innspillene fra dem er knyttet til betydningen av kommunale
tjenester og infrastruktur, for å kunne opprettholde et levende lokalsamfunn. Mange uttrykker også
bekymring for at spesielt de yngste barna på Levangsheia får lang skolevei og lite fritid, dersom
skolen på Levangsheia legges ned.
Fra Sannidal er det kommet innspill om at de har tro på Sannidal som vekstområde når det kommer
ny E-18 og at skolestrukturen har betydning for bosetting der.
Det er flere som ikke har tillitt til de beregningene som er gjort, hverken når det gjelder kostnader
eller innsparingspotensialet. Spesielt dreier dette seg om kostnader til skyss for elevene på
Levangsheia og mulighetene for innsparing på skoleledelse ved sammenslåing av skoler.
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Mange ønsker ikke endring i skolestrukturen, men mener det kan være nødvendig for å opprettholde
kvaliteten i grunnskolen i Kragerø. Både på bakgrunn av økonomi, nye krav til kompetanse for lærere
og muligheten for faglig utvikling i større kollegier.
Som ventet er det mange ulike meninger om alternativer for en ny skolestruktur for Kragerø. Mange
mener vi skal beholde den vi har i dag, mens andre påpeker behovet for å gjøre endringer som
løsning på de utfordringene vi står overfor. Det pekes på utfordringer på flere områder, som nedgang
i elevtall og økonomiske utfordringer knyttet til demografiske endringer, samt skolenes evne til å
oppfylle Opplæringslova med nye krav til kompetanse fra 2025.
De som er åpne for nye alternativ deler seg hovedsakelig i to grupper som med ulike begrunnelser
forsvarer etablering av en felles ungdomsskole eller to 1-10 skoler. Alternativ tre (1-7 Helle, Kragerø
og Sannidal + 8 – 10 på Kalstad) og seks (1-10 skole på Helle og i Kragerø, 1-7 i Sannidal) er de som
går igjen. Hovedvekten av de skolefaglige innspillene peker på en ungdomsskole som den beste
løsningen for denne elevgruppen. Ved valg av disse alternativene legges ofte til alternativ syv,
Oppvekstsenter på Levangsheia, i to varianter. Enten med barnehage + 1.-4. trinn eller med
barnehage og 1.-7. trinn.
Til alternativ tre og fem er det kommet inn flere innspill som går på å utrede muligheten for
barneskole på Kalstad og ungdomsskole i Kragerø i stedet for motsatt, slik alternativene var lagt frem
i høringsdokumentet.
De alternativene som mange uttrykker motstand til er Alternativ to (1-10 i Kragerø, 1-7 på Helle og i
Sannidal), med begrunnelsen om at det i de nærmeste årene vil være for mange elever på skolen.
Alternativ fem (8-10 skole på Kalstad 1-7 på Helle og i Kragerø anbefales ikke av noe, fordi det ikke vil
være barneskoler i alle kommunens lokalsentra. Mange mener Levangsheia skole må opprettholdes
for å opprettholde bosetting og næringsliv der. En nedleggelse vil føre til at elevene får lang reisevei
til skolen, som med fører konsekvenser som vil føre til fraflytting, påpekes det. Andre innspill mener
skolene bør ligge der det bor flest barn og at Levangsheia skole bør legges ned av økonomiske
og/eller faglige grunner.
I det følgende presenteres en oppsummering av innspill som har kommet inn i høringsperioden. Det
er mange innspill med likt innhold og av samme karakter og disse er forsøkt samlet, slik at de som er
tatt med representerer en samling av innspill. Alle er sitater fra svarbrev som er kommet inn i
høringsperioden. Innspillene presenteres i fire hovedgrupper:





Innspill fra Elevrådene, Kragerø ungdomsråd og ungdom fra Levangsheia
Innspill fra Skolenes Samarbeidsutvalg – SU, Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU, foreldrene
på Levangsheia barnehage
Innspill fra fagforeninger i skolene, ansatte i skolene og skoleledere, samarbeidende
tjenester
Innspill fra lag, foreninger, næringsdrivende og privatpersoner

Under hver hovedgruppe er innspillene sortert etter tema:




Læringsmiljø og kvalitet
Med undertitlene: Skolevei, Skolebygg, Om skolestruktur; Om 8-10 skoler, Om 1-10 skoler
Lokalsamfunnet, næringsutvikling og bostedskvalitet
Andre innspill
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7.2.1 Innspill fra Elevrådene, Kragerø ungdomsråd og ungdom fra Levangsheia
Lag/organisasjon

Elevråd Helle skole
(svart samlet i SU)
Elevråd Kragerø 1-7

Hvilket alternativ
synes du er det mest
robuste og solide,
som vil stå seg over
tid?
3

Hvilket er det minst
egnede?

Utdyping

9

3, 5, 6

Alt. 6 hvis det ikke er
penger til å bygge på
Kalstad
*oppvekstsenter med
barnehage og skole 1.4.trinn

Elevråd Kragerø 8-10

6 + 7*

Elevråd Levangsheia
skole
Elevråd Sannidal skole

7
2

Å legge ned
Levangsheia skole
5

Elevråd Sannidal
ungdomsskole
Kragerø ungdomsråd

3 eller 6

2, 7, 8, 9

1, 3+7*, 5+7*, 4+7*

De som ikke sparer
penger

Ungdom fra
Levangsheia

7

3 - Gjerne med
beliggenhet i Sannidal
*oppvekstsenter med
barnehage og skole 1.4.trinn

Læringsmiljø og kvalitet
 Trygt og godt på skolen når det ikke er så mange elever, men nok til at alle har noen å være
med til enhver tid
 Man bør ha en liten nok klasse til at alle føler det er en trygge og at læreren har tid til å
snakke med elevene sine
 Flere muligheter for aktiviteter er lettere med færre elever, som mer fysisk aktivitet i timene
i stedet for å sitte og lære
 Det er muligheter for flere/nye venner på en større skole
 Små skoler er fine for barn og barn er viktig
 Vi tror ikke det er bra å fylle opp Kragerø skole med enda flere elever
 Ha et enda sterkere fokus på å fremme helse, trivsel og læring slik at elevene får best mulig
læringsutbytte
 Med færre og større skoler må tiden andre faggrupper, som bla. helse sykepleier og
miljøterapeuter, tilbringer i skolen økes, for å bidra til og trygge skolemiljøet for elevene.
Skolevei
 Det er bedre at de eldste elevene får lenger skolevei, enn at de yngste får det
 Hvis skolene blir enda større, blir det enda mer trafikkaos
 Hvis Levangsheia skole blir lagt ned, blir det en alt for lang skolevei for barn
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Endring av skolestrukturen vil føre til at mange barn og unge får en lang skolevei og det må
settes inn tiltak, spesielt for å ivareta sikkerheten for de minste som trenger skyss, men også
andre trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende

Skolebygg





Vi må ha skolebygg med spesialrom og godt inneklima
Det må være nok plass i klasserommene og grupperom til de som trenger det
Det er viktig at det ikke blir for trangt på skolen, og at det er plass nok til at alle kan leke
sammen
Det må også være nok lekeapparater til utelek

Om skolestruktur
 Skolene i Kragerø bør ligge der det bor flest barn
 Sannidal barneskole og Helle skole er skoler der standarden er god og lokalene er nye og fine.
Sammen med Kragerø skole synes vi kommunen må utnytte disse tre skolebyggene
maksimalt.
 Noen mente også at skolestrukturen som er nå er den beste.
 Noen av elevene på Sannidal U kom med forslaget med at det skulle være en stor barneskole
på Helle, 1 - 10 skole i Kragerø og en ungdomsskole i Sannidal.
 En del mente at 1-10 skole på Helle og i Kragerø (pluss Levangsheia) og en barneskole i
Sannidal var et godt forslag.
 Mange mente også at det beste var å legge ned Levangsheia, og ha Kalstad som barneskole
og Kragerø som ungdomsskole.
 Vi mener at Levangsheia skole bør opprettholdes så langt som mulig, i alle fall for 1. til 4.
klasse
 Det er også delte meninger om det å flytte barnehagen til skolen (på Levangsheia). Noen
synes det blir vanskelig for de små barna og noen synes det blir ubehagelig for elever å ha
småsøsken i barnehage på skolen
 Vi ønsker å beholde Levangsheia skole selv om det blir få elever
Om 8-10 skole
 Med to ungdomsskoleenheter vil elever som sliter ha en mulighet til å bytte skole innen
kommunen
 Det var mange som mente at en felles ungdomsskole på Kalstad var det beste. Noen av
elevene mener at Sannidal var den skolen som burde vært felles ungdomsskole i stedet for
Kalstad.
 Det å ha en ungdomsskole for alle i kommunen er kanskje litt bra, da blir man kjent med alle.
Om 1-10 skoler
 To 1-10 skoler og barneskole i Sannidal. Grunnen til at dette var
det beste alternativet for noen var at de mente da at de slapp å dra langt og at det
ikke ble så mange elever.
 Vi på Kragerø skole har nytt godt av å være i en 1-10 skole, fordi ledelsen kan fordele
ressursene der det er mest behov. Ressurser kan fordeles mellom alle trinnene fra 1 til 10, og
mindre behov ett sted kan dekke opp for mer behov et annet sted. Den store smidigheten er
det bare mulig i en 1-10 skole.
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Lokalsamfunnet, næringsutvikling og bostedskvalitet
 Det er ikke miljøvennlig med så mye transport
 Folk kan flytte fra steder hvis det ikke er skole

7.2.2.Innspill fra Skolenes Samarbeidsutvalg – SU, Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU,
foreldrene på Levangsheia barnehage
Lag/organisasjon

Helle skole SU og FAU

Hvilket alternativ
synes du er det
mest robuste og
solide, som vil stå
seg over tid?
3+7

Kragerø skole FAU

6+7

Levangsheia skole
FAU

7

Sannidal skole FAU

9

Alle alternativ
som legger ned
Levangsheia skole
5

Sannidal skole SU

6

5

Sannidal
ungdomsskole

3*

1, 2, 4,6, 8.9

Foreldrene på
Levangsheia
barnehage

7

Alle alternativ
som legger ned
Levangsheia skole

SU Helle- og Årø
Barnehager

Hvilket er det
minst egnede?

Utdyping

9

Levangsheia Oppvekstsenter
med barnehage og 1.-4. trinn
En ungdomsskole, fortrinnsvis
på Kalstad, men også andre
beliggenheter og med
barneskole på Kalstad.
Med 1-10 skole på Helle
Ledelse for Levangsheia på
Kragerø skole

Eget alternativ: Sannidal
oppvekstsenter barnehage+1-4
på Sannidal skole
og 5.-10 i ungdomsskolens
lokaler

*fortsatt utredning av
ungdomsskole med annen
beliggenhet, også i Sannidal

9

Læringsmiljø og kvalitet
 Det er ikke barnets beste å legge ned Levangsheia barneskole, fordi - Levangsheia barneskole
er en liten skole.
 Vil man kunne skape et inkluderende fellesskap og godt læringsmiljø i en klasse der noen få
elever ikke vil ha mulighet til å delta på impulsive sosiale sammenkomster etter skolen, og
heller ikke gå på samme fritidsaktiviteter som sine medelever?
 Om skolen på Levangsheia blir lagt ned vil også SFO-tiden være i Kragerø. Det er et fåtall av
foreldrene til barna på Levangsheia som jobber i Kragerø sentrum
 Vi er bekymret for barnas rett til fritid om skolen legges ned
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Vi ser det som utfordrende for barna å bygge gode og trygge relasjoner når forholdene blir
for store og uoversiktlige. Store områder med mange mennesker fører til stress og støy for
barna og vil være krevende for de voksne å jobbe med relasjonsbygging.
Som foreldrerepresentanter for 1.-7. trinn ved Kragerø skole ønsker vi først og fremst å
understreke viktigheten av at Kragerø skole får ro til å videreføre det gode arbeidet ved
skolen, som det er brukt år på å stable på beina etter forrige strukturendring for skolene i
kommunen
Videre er vi meget bekymret over de årlige budsjettreduksjonene som Kragerø skole rammes
av, som uunngåelig går ut over kvaliteten i opplæringstilbudet til ungene våre. Vi ønsker en
organisering av skolene i kommunen som gir best mulig innhold i skolehverdagen til ungene
våre.
Hensynet til de minste barna må veie tyngst i en helhetsvurdering.
Sikre god kvalitet på undervisningstilbudet med fokus på barnetrinnet.
For oss er det er viktig at som minimum barneskolene på Helle, Sannidal og Kragerø består av
hensyn til barnas beste. Vi ønsker at barna på småtrinn og mellomtrinn har skole så tett på
hjemmet som mulig og så kort skolevei som mulig.

Skolevei
 Slik vi ser det er det en for stor risiko for barna på Levangsheia å forutsette en løsning av
problematikken rundt reisetid/avstand på en måte som tilsynelatende ikke lar seg løse i
praksis.
 Det bør ikke være vanskeligere for elever fra Sannidalsområdet å ta buss til Helle enn at
dagens ungdomsskoleelever fra Helle tar buss til Sannidal.
 Hvis man må gjøre noe med skolestrukturen er det å flytte de eldste barna det som smerter
minst
Skolebygg
 Alle barneskolene har oppgraderte skolebygg.
 God kvalitet på inne - og uteområder bør vektlegges
 Vi mener at utearealene i Kragerø ikke tilfredsstiller kravene i forhold til antall barn.
 Vi mener kvaliteten på de ulike skolebyggene derfor bør veie tungt i avgjørelsen om
strukturendringene.
Om skolestruktur
 Det kom også frem et forslag om barneskole på Kalstad og ungdomsskole i Kragerø som et
alternativ!
 Alternativ 3 innebærer nedleggelse av Levangsheia skole. Det er imidlertid delte meninger
om dette blant de som har uttalt seg:
o De som ønsker å opprettholde Levangsheia skole mener at skolen er viktig for å bevare
lokalsamfunnet og at det ikke er forsvarlig at elever får så lang reisevei som nedleggelsen
medfører. De vil imidlertid at skolen etableres som et oppvekstsenter for 1.-4.trinn i
kombinasjon med barnehage.
o De som går inn for å legge ned Levangsheia skole mener at elevgrunnlaget er for lite til at
driften kan opprettholdes med så store utgifter som dette medfører for kommunen. Et
annet argument for nedleggelse er sårbarheten for elevenes sosiale utvikling med så få
elever
o Ungdommer takler bedre skyss på lengre strekninger i motsetning til yngre elever.
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Det er tungtveiende grunner for å bevare skoletilbudet/oppvekstsenter på Levangsheia, men
at man bør vurdere innsparingstiltak i denne sammenheng, eksempelvis ved å legge tilbudet
på Levangsheia administrativt under Kragerø skoles ledelse (og omgjøre ledelsesressursen til
lærertimer) som vist til i høringsdokumentet.
Tre barneskoler; Sannidal - Helle - Kragerø: Sikre nærhet til skolen for de fleste elevene i
Kragerø kommune i 7 år.
Ønsker ikke alternativ 9

Om 8-10 skole
 Én større 8-10 skole vil sikre en ungdomsskole med kvalifisert personell i større grad enn ved
etablering av to 1-10 skoler.
 Én 8-10 skole skaper et sosialt fellesskap for ungdommene i hele kommunen.
 Tilstedeværelse av støttetjenester som helsesykepleier, SLT-koordinator, fysioterapeut,
PP-tjeneste vil bli styrket med mer tilstedeværelse på ett sted ved å etablere én felles 8-10
skole i kommunen.
 FAU er bekymret for selve plasseringen på Kalstad. (nærhet til videregående)
 En felles ungdomsskole på Kalstad (eller et annet egnet sted):
o Sikre et godt undervisningstilbud med fokus på pedagogikk knyttet til ungdomstrinn.
o Stort fagmiljø for personalet.
o Stor fleksibilitet i forhold til organisering av elevgrupper og tilpasset opplæring.
o Muligheter for flere valgfag.
o Mere ressurser til sosiale tjenester som rådgiver, helsesykepleier,
miljøterapeut/miljøarbeider, sosiallærer og psykolog
o Elevene får et miljøskifte etter at barneskolen er fullført.
o Alle elevene må bytte skole etter barnetrinnet og starter med samme utgangspunkt.
o Elevene blir kjent med ungdommer fra hele kommunen. Dette kan være samlende
for kommunen som helhet.
o Nærhet til Kragerø idrettshall, Skateparken, naturområder; Tjenna og Studsdalen. –
o Barneskolen på Kragerø får større plass i skolebygget og på uteområdet.
o Flere trygge voksne vil oppholde seg på Kalstad området store deler av dagen når de
har sin arbeidsplass på skolen.
o Ungdomsskoleelevene får et nytt oppdatert skolebygg ved å ta i bruk lokalene til
læringssenteret på Kalstad.
o En ungdomsskole på Kalstad vil ha utbyggingsmuligheter dersom elevtallet i Kragerø
kommune går opp.
o Både personalet, FAU og elevrådet går sterkt inn for EN felles ungdomsskole i
Kragerø kommune adskilt fra barnetrinnet. Første ønske for beliggenheten av skolen
er på Kalstad i lokalene til læringssenteret, men dersom det finnes andre egnede
lokaler i kommunen er de spurte også positive til dette.
Om 1.-10. skoler:
 Med stordriftsfordeler/kostnadseffektivitet ved 1-10 skole og betydningen dette kan ha for
kvaliteten i hvilke muligheter man har til tilstrekkelig fagkompetanse i personalet, mener vi
det kan være fornuftig å etablere en 1-10 skole ved Helle skole.
 1-10 skoler er et konsept SUS FAU ikke vil ha.
 Ved å etablere to 1-10 skoler i Kragerø, vil man i liten grad kunne møte disse kravene til
kompetanse etter 2025, fordi det pedagogiske spriket fra barneskole til ungdomsskole blir for
stort
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Det blir et stort aldersspenn mellom en 6 åring og en 16 åring som skal oppholde seg på
samme sted.
Organisering av skoledagen får begrensninger når det skal tas hensyn til flere skoleslag.
Det er vanskelig å utnytte personalet på tvers av skoleslag.

Lokals Lokalsamfunnet, næringsutvikling og bostedskvalitet
 Nærmiljøskoler er viktig for fortsatt bosetting i de kommunesentra som er beskrevet i
kommuneplanen.
 Vi på Levangsheia er helt avhengig av å ha en nærmiljøskole med tanke på bosetting og
næringsliv
 Opplevelsen av om en kommune er en god eller dårlig kommune å bo i er gjerne knyttet opp
mot de dagligdagse opplevelsene folk har med tanke på tjenestetilbudet man benytter og er
avhengig av.
 Vi opplever Sannidal som et vekstområde i kommunen, hvor barnefamilier ønsker å etablere
seg med kort reisevei til ny motorvei. Dette mener vi er viktig å ta hensyn til i forbindelse
med behandling av saken.

Andre innspill
 Hvis skoler i kommunen først må legges ned av økonomiske grunner, bør det monne litt når
man først ser seg nødt til det.
 å sørge for god kvalitet i barnehager og skoler er noe av det viktigste man kan gjøre som
politikere i kommunen
 Ønsker kostnadsanalyser og risikoanalyser rundt de økonomiske konsekvensene av
nedlegging Mener kommunen ikke kan legge ned skoler isolert, uten at det er en del av en
nærings/bostedsplan Bekymret for at ikke nedskjæringer i stab er omtalt i høringen
 Vi mener at det er viktig å vurdere risiko for etablering av private skoler, hvis offentlige skoler
legges ned. Dersom dette skulle skje, vil kommunen miste penger til drift og utvikling av
tilbakeværende offentlige skoler.

7.2.3 Innspill fra fagforeninger i skolene, ansatte i skolene, skoleledere og samarbeidende
tjenester
Lag/organisasjon

Hvilket alternativ
synes du er det
mest robuste og
solide, som vil stå
seg over tid?
Utdanningsforbundets 3+7, 5+7
styre i Kragerø
Skolelederforbundet i 3
Kragerø
Utdanningsforbundet 3/2
Klubben ved Helle
skole

Hvilket er
det minst
egnede?

Utdyping

4, 6, 8, 9

En ungdomsskole 8-10

9

En ungdomsskole 8-10
På Kalstad eller et annet egnet sted
En ungdomsskole 8-10
På Kalstad eller et annet egnet sted
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Utdanningsforbundet
Klubben ved Kragerø
skole

Flertall for 3/5*
Mindretall for 4/6

Utdanningsforbundet
Klubben ved
Levangsheia skole
Utdanningsforbundet
Klubben ved Sannidal
skole
Utdanningsforbundet
Klubben ved Sannidal
ungdomsskole

7, 3

Fagforbundet ved
Sannidal skole
Andre ansatte ved
Kragerø skole
Ledelsen ved Kragerø
skole
Virksomhet for
kompetanse og
integrering

2*

Færre og større skoler, enten det er 1
- 10 skoler, store 1 - 7 skoler eller en
stor 8 - 10 skole, gir mulighet til å
skape bedre tilbud for elevene
Hvis Levangsheia er en av tre 1-7
skoler

2, 3, 6

4, 5, 7

1/3/5 *
Vurdere
beliggenhet i
Sannidal
6

4/6*

Opprettholde Sannidal ungdomsskole
så lenge det er tilstrekkelig elevmasse
til en to-parallell skole

2

6+7

3,5

6

3,5

Ingen

Ingen

1-10 skoler i Kragerø og på Helle +
Sannidal 1-7
1-10 skoler i Kragerø og på Helle +
Sannidal 1-7
Oppvekstsenter på Levangsheia
1-10 skoler i Kragerø og på Helle +
Sannidal 1-7
På bakgrunn av elevnedgang og
overkapasitet, er et samlet
læringssenter enig med kommunen i
at lokalene kan tas i bruk av andre. Se
forutsetninger i høringssvaret,
vedlegg.

Kragerø videregående
3, 5
skole, ledelse og
fagforeninger
Utdanningsforbundet 1
klubben ved Sannidal
barnehage
Ledelsen ved Helle- og
9
Ikke faglig eller økonomisk
Årø barnehager
bærekraftig
*høringsinnspillet sier ikke noe konkret om alternativer. Alternativene er valgt etter tolkning av
formuleringer i høringssvaret.
Læringsmiljø og kvalitet
 Vi ser at det ikke er mulig å drive forsvarlig skole med de midlene skolene har i dag. Må
kommunen kutte enda mer i oppvekst, må det gjøres en endring i skolestrukturen.
 Dersom skolene blir slått sammen, er det viktig at skolene kan fortsette med ekstra ikke
lovpålagt personell, som for eksempel miljøterapeut, og at det ikke kommer videre kutt.
 Dersom skolene blir for små, kan fagpersoner som miljøterapeuter måtte dekke flere skoler.
Det er en stor fordel å ha et fast støtteapparat på hver skole, som er tett på, og har god
oversikt og relasjoner til elevene.
 Flere elever samlet på en skole gir mulighet for større spesialstillinger innen IKT,
miljøterapeut, spes.ped. koordinator, helsesykepleier osv.
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Vi ser det som svært viktig at de største befolkningssentrene i Kragerø kommune får hver sin
solide og robuste nærskole, og at det nå lages en løsning som gir stabil økonomi,
forutsigbarhet og god kvalitet på hver skole i årene fremover.
Strukturendringer må føre til at oppvekstsektoren får tilstrekkelig med midler til å drive gode
skoler og barnehager
Vi må ikke få A og B skoler i Kragerø kommune, alle kommunens elever har krav på et godt
pedagogisk skoletilbud.
Dersom det ikke tas høyde for kompetansekravene i skolestrukturdebatten, er vi bekymret
for at det kan utvikle seg en deltidsproblematikk i skolen, enten ved at lærere må jobbe på
ulike skoler, eller at lærere ikke får tilbud om hele stillinger.
Fra våren 2022 uteksamineres det bare lektorer innen lærerutdanningen. “Poteten”
allmennlæreren er en saga blott, og lærerne får smalere og dypere fagkompetanse.
Ansettelsesprosessene i skole de siste årene viser at det har vært vanskeligere å få tak i 1-7
lærere enn 5-10 lærere. Dette antar vi at får følger for hvilke muligheter vi får til å organisere
barneskolene våre, og en utredning bør si noe om dette.
Gradvis overføring av elever er å anbefale fremfor overfylte skoler.
Færre og større skole, enten det er 1 - 10 skoler, store 1 - 7 skoler eller en stor 8 10 skole, gir mulighet til å skape bedre tilbud for elevene:
o Vi ønsker oss gode fagmiljøer der vi kan utvikle oss, slik at vi kan gi en best mulig og
godt faglig forankret undervisning. Flere paralleller på trinnene sikrer dette gjennom
samarbeidet. Det gir mulighet for parallellegging av fag og for å etablere grupper på
tvers av trinn og klasser. Det gir også mulighet for samarbeid mellom flere faglærer i
fagseksjoner. Faglig samarbeid mellom lærere er viktig både for opplæringen vi skal
gi elevene og for lærernes arbeidssituasjon.
o Store skoler gir bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud til elever med spesielle
behov. Det er lettere å samarbeide om opplæringen til disse elevene på tvers av
klassetilhørighet. Det vil også gi lærerne som jobber med spesialundervisning et
større faglig miljø.

Skolevei
 Styret i UDF mener at de tidligere anbefalte grensene for elevenes samlede reisetid ikke må
overskrides.
 De som går inn for en avvikling av skolen på Levangsheia, mener det er viktig at elevene fra
Levangsheia får en gjennomgående skyss der de kan sitte på samme buss helt hjemmefra,
inn på ferga og videre helt opp til Kragerø skole / evt til u-skolen på Kalstad.
 Veldig mange av elevene (Levangsheia) har allerede en forholdsvis lang reisevei i buss, og vi
er selvsagt bekymret for hvordan en så lang reisevei vil påvirke elevenes motivasjon,
lærelyst, utholdenhet og oppmerksomhet.
Skolebygg
 Utnyttelse av eksisterende bygg
o Sannidal ungdomsskole egner seg godt til omsorgsboliger.
o Læringssenteret kan flyttes tilbake til det tidligere barneskolebygget i Kragerø.
o Lokalene til læringssenteret på Kalstad egner seg til å bli et oppdatert
ungdomsskolebygg.
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En ungdomsskole på Kalstad vil ha utbyggingsmuligheter dersom elevtallet i Kragerø
kommune går opp.
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at en bør benytte mest mulig av nåværende
struktur, det vil si bruke de gode skolebyggene vi i dag har i kommunen. Både Sannidal skole,
Helle skole og Kragerø skole har nå gode og moderne skolebygg.

Om skolestruktur
 I tillegg til forslagene som har blitt lagt frem, ønsker vi en utredning av å flytte barneskolen i
Kragerø til Kalstad, med en felles ungdomsskole i kommunen på Kragerø skole. Uteområdene
på Kalstad er bedre egnet for barneskolebarn, og vi får avstand mellom ungdomsskolen og
videregående skole.
 Styret i UDF forventer at den videre utredningen er så grundig at den viser hvilke skoleslag
som er mest hensiktsmessige, og plassering av disse. Det er avgjørende at en eventuell ny
skolestruktur kan stå seg over tid. Strukturdebatter er svært ressurskrevende og utmattende,
og det må unngås at denne diskusjonen kommer på dagsordenen om og om igjen.
 Styret i UDF anbefaler at disse forslagene 4,6,8,9 skrotes pga ledelse for ulike skoler på ulike
lokasjoner.
 Vi har registrert at skolestrukturdebatten til nå kun har handlet om Levangsheia skole, men
nedleggelse av Levangsheia er ikke nok til å “redde” de andre skolene fra konsekvensene av
store budsjettkutt. Vi ønsker oss en bredere debatt om hva slags skoletilbud Kragerø
kommune skal tilby samlet sett, og at den videre utredningen kan gi svar på hvor disse
skolene bør ligge.
 Om det er mulig, ønsker vi å la foreldre til Levangsheia-elever velge om eleven skal gå på
Kragerø eller Sannidal. Foreldre som jobber i f.eks Porsgrunn eller Skien, kan hente barna
sine på SFO Sannidal.


Argumenter for alternativ 3:
o Kragerø kommune sparer 5,1 mill. kr. pr. år.
o De tre store boområdene i Kragerø kommune blir opprettholdt med barneskoler fra
1.-7.trinn i Kragerø, på Helle og i Sannidal.
o Det blir EN felles ungdomsskole der alle ungdommer i Kragerø får et likt og tilpasset
tilbud som gagner denne aldersgruppen.
o Alle skolene får oppdaterte skolebygg med fine uteområder.
o Alternativ 3 innebærer en bærekraftig skolestruktur som kan stå seg over tid å skape
ro slik at vi unngår nye runder med vurderinger av skolestrukturen i Kragerø
kommune.



Argumenter for alternativ 6:
o Ikke ungdomsskole ved videregående skole
o Tre barneskoler for å holde liv i nærmiljøene
o Mer attraktivt å bosette seg Sannidal/Helle (mtp ny E-18)
o Sannidal skole har vært i vekst de siste åra

Argumenter mot alternativ 6:




Alt for mange elever på en skole
Ikke alle ungdommene på samme skole

Argumenter mot alternativ 9
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Kragerø kommune har et mål om å spare penger på endringen av skolestrukturen.
Alternativ 9 vil koste Kragerø kommune 1,89 mill. kr. ekstra pr. år og vil dermed bli
dyrere enn den skolestrukturen vi har i dag.
Administrasjonen må ha nærhet til personalet, elever og foreldre/foresatte for å
kunne følge opp den daglige driften på best mulig måte. Dersom rektor skal ha
ansvar for flere avdelinger lokalisert på ulike steder vil dette også medføre at man
mister kontakten med brukerne.
Felles administrasjon innebærer et svært stort og komplekst arbeidsfelt som vil
medføre at man kan miste oversikt og kontroll over driften! Det vil også være svært
krevende for en rektor å ha ansvar for både skole - og barnehagedrift.
1-4 skole på Helle innebærer at elevene på 5.-7.trinn mister et skoletilbud i
nærmiljøet.
Alle elevene på 5.-7.trinn på Helle må ha skyss og kan ikke gå eller sykle til skolen.
Dette medfører også store skysskostnader.
1-4 skole på Helle kan medføre at Helle ikke blir så attraktivt for familier å flytte til og
at dette igjen kan medføre mindre tilflytting til Kragerø kommune.

Nedleggelse av Levangsheia skole
Elevtallet på Levangsheia skole går dramatisk ned. Dette innebærer at det sosiale miljøet for
elevene kan bli svært sårbart. Enkelte elever kan i verste fall risikere å gå gjennom hele
barnetrinnet uten å ha noen nære venner. Dette synes medlemmene i Skolelederforbundet
er svært uheldig for elevenes utvikling! Med så få ansatte som en liten skole medfører vil det
også bli utfordringer med å opprettholde den faglige kompetansen hos lærerne. Det vil også
være utfordringer til den praktiske gjennomføringen av SFO med åpningstid fra kl. 06.4516.30. Videre mener skolelederforbundet at utgiftene på Levangsheia skole er for store til at
det kan forsvares å opprettholde driften av skolen med et så lite elevgrunnlag!



Argumenter om nedleggelse eller ikke av Sannidal ungdomsskole
Skolelederforbundet er positive til EN felles ungdomsskole. Vi ønsker imidlertid at
ungdomskolen i Sannidal skal bestå til 2025 når de nye kompetansekravene trår i kraft. Vi ber
derfor om at pengene som avdeling skole skal spare i de 4 neste årene dekkes inn på andre
måter enn å legge ned Sannidal ungdomsskole i første omgang.



Skolelederforbundet er for øvrig positive til at en felles ungdomsskole også kan legges til et
annet sted i kommunen dersom andre lokaler egner seg bedre.



Argumenter for å opprettholde Sannidal ungdomsskole:
o Prognosene viser at vi ikke vil oppleve en elevnedgang før skoleåret 2026/27. Ved å
ha fleksible skolekretsgrenser vil vi også etter denne tiden opprettholde et forsvarlig
elevtall for to-paralleller både i Sannidal og i Kragerø. Vi mener det vil være forsvarlig
å opprettholde skolen vår så lenge skolen har et godt faglig og sosialt miljø.
Vi har en skole hvor vi har god oversikt over elevene, og har gode muligheter for å
jobbe med å sikre elevene våre et trygt og godt læringsmiljø.
Elevene får en fysisk overgang fra barneskole til ungdomsskole. Vi har erfaringer med
at elever får en “ny start” på ungdomsskolen. Vi har god oversikt over sårbare elever
og elever med spesielle behov. God tilknytning til lokalmiljøet og nærhet til naturen
er en faglig styrke for skolen.
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Om 8 – 10 skole
 Kompetansekravene til lærerne endrer seg fra 2025, og kravene er ulike fra barnetrinn til
ungdomstrinn. Det vil derfor være enklere å utnytte en barneskolelærer på en barneskole og
en ungdomsskolelærer på en ungdomsskole.
 Dybdelæring og tverrfaglighet er løftet fram som bærende elementer i den nye læreplanen.
Ulike rammer for undervisningstid i barne- og ungdomsskolen gir utfordringer for det
profesjonsfaglige samarbeidet.
 Styret i UDF har fått innsikt i at Fylkeskommunen har avslått kommunens forespørsel om
sambruk av rom i forbindelse med en 8-10 skole på Kalstad. Styret forventer at en utredning
av en 8-10 skole ikke forkastes på bakgrunn av dette, men at andre lokasjoner vurderes.
 Det blir EN felles ungdomsskole der alle ungdommer i Kragerø får et likt og tilpasset tilbud
som gagner denne aldersgruppen.
 Elevene våre skal ha tilbud om valgfag og tilvalgsfag på ungdomstrinnet. Antall elever og
lærernes kompetanse avgjør i hvilket omfang man kan tilby dette. Flere elever vil gi flere
valgmuligheter, og dette bør ses nærmere på i en utredning av en 8-10 skole.
 Ved en felles ungdomsskole, blir fagmiljøet på skolen større. Da er sannsynligheten større for
at elevene får kvalifiserte lærere i alle fag.
 Dersom ungdomsskolen blir lagt en annen plass enn barneskolen (eks.Kalstad/SUS), får
elevene et miljøskifte etter 7 årstrinn, noe som er viktig for mange elever.
 Om to ungdomsskoler skal gå sammen til en ungdomsskole, er det en fordel at disse to
møtes på en ny plass, og bygger et nytt felles miljø. Ved å legge ungdomsskolen utenfor
bykjernen, får de også bedre uteområder.
Om 1 – 10 skoler
 Skolelederne i Skolelederforbundet er ikke for 1-10 skoler av følgende grunner:
o Elevene må gå på samme skole gjennom hele grunnskoleløpet noe som innebærer at
de og de ikke får et miljøskifte.
o Det blir et stort aldersspenn mellom en 6 åring og en 16 åring som skal oppholde seg
på samme sted.
o Organisering av skoledagen får begrensninger når det skal tas hensyn til flere
skoleslag.
o Det er vanskelig å utnytte personalet på tvers av skoleslag. Dette vil tilspisse seg med
ny læreplan, Læreplanverket for kunnskapsløftet, med krav om tverrfaglig samarbeid
på tvers av trinn.


Ledelsen ved Kragerø skole mener at Kragerø 1. -10 skole er en god modell for å ivareta
elevene i det 13-årige skoleløpet ut i fra følgende begrunnelser:
o En l. -10.skole gir store muligheter for samarbeid på trinn, på avdelingene og mellom
avdelingene. Eleven blir tett fulgt opp i det 10- årige grunnskoleløpet fordi mange av
de samme personene kjenner eleven
o I tider der elevtallet kan variere på den enkelte avdeling er det fleksibilitet til å flytte
på personell innad, fordi vi er en stor arbeidsplass.
o En stor skole som Kragerø gir handlingsrom både økonomisk og pedagogisk. Vi kan
bruke de økonomiske rammene fleksibelt og prioritere ressurser der behovet er
størst..
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o

o

o

o

Elevene har tilgang til spesialrom med høy standard: skolebibliotek, sløydsal,
skolekjøkken, naturfagrom, svømmehall, amfi til forelesninger, film og ulike
arrangementer, elevkantine m.m.
Kragerø skole har også pga. sin størrelse flere støttefunksjoner rundt lærerne, som
f.eks. veileder i spesialundervisning og ikt-ansvarlig. Vi har et faglig team med
sosiallærer, miljøterapeut og helsesykepleier tilstede hver dag som samarbeider om
elevene. Dette ser vi som særdeles viktig fordi mange elever trenger støtte og
spesiell oppfølging.
Kragerø skole har i flere år bygget opp en kompetanse på elever med et annet
morsmål enn norsk. Denne opplæringen har vi skapt et godt tilbud rundt som vi
synes det er viktig å beholde. Økonomisk sett er det også naturlig å ha dette samlet
på en skole. Kragerø skole har nå 50 elever som får særskilt norskopplæring.
Å lede en skole i dag krever et lederteam. En skole har mange oppgaver og
utfordringer. Etter vår mening må rektor ha flere personer med i ledelsen for å
kunne ivareta de formelle kravene som en skole skal driftes etter og ikke minst for å
være i stand til å lede skolen slik at elever og ansatte blir ivaretatt. En 1-10 skole har
en størrelse som gir mulighet for å etablere et lederteam.

Lokalsamfunnet, næringsutvikling og bostedskvalitet
 Det er viktig å bevare nærskolene for de yngste elevene, slik at de ulike boligsentrene i
kommunen også i fremtiden kan oppleves som attraktive og trygge oppvekststeder.
 Et oppvekstsenter på Levangsheia vil også ivareta nærskoleprinsippet for de yngste elevene i
dette området.
 En ungdomsskole i bygda (Sannidal) vil være en viktig faktor for videre vekst. (Ny trasse E18,
nyetablerte bedrifter og arbeidsplasser).
Andre innspill








Vi stiller oss undrende til fornuften bak å redusere antall arbeidsplasser som et ledd i å redde
kommuneøkonomien
Vi ønsker også en utredning av besparelser i administrasjonen Oppvekst. Kan vi gjøre kutt
der?
Kragerø skole har rundt 500 elever fra 1. -10. trinn. Kragerø skole har siden 2013 bestått av
tidligere Kragerø barneskole, Kragerø ungdomsskole, Kalstad skole, Tåtøy skole og Skåtøy
skole. Ved oppstart i 2013 var vi 600 elever.
Å etablere en ny skole er en langsiktig prosess som krever stor innsats av alle ansatte. Det
Kragerø skole trenger nå etter kun 7 års drift er ro til å jobbe for den gode skolen vi til enhver
tid ønsker å ha. Derfor er det krevende at skolen igjen skal ta stilling til en eventuell ny
skolestruktur.
Budsjettforslaget for neste skoleår får så store konsekvenser for driften av Levangsheia skole,
at vi mener at dette er helt i grenseland for hva som er pedagogisk forsvarlig. Vi kan ikke se
at våre elever skal få et likeverdig opplæringstilbud ved denne organiseringen. Når vi trekker
dette inn i et høringssvar for skolestruktur, så handler dette om at vi ber om at kommunens
politikere ta et aktivt valg om man ønsker videre skoledrift på Levangsheia
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7.2.4.Innspill fra lag, foreninger, næringsdrivende og privatpersoner
Lag/organisasjon

Privatpersoner fra
Levangsheia eller med
fritidseiendom på
Levangsheia
Privatpersoner fra
Sannidal
Privatpersoner fra
Kragerø
Privatpersoner andre
steder
Kil vel
Prosjektgruppa – Livet
på Levangsheia
Skauen krets

Hvilket alternativ
synes du er det mest
robuste og solide,
som vil stå seg over
tid?
7, 1

Hvilket er det minst
egnede?

3, 6, 9

2,3,4,5,6, 8

2, 3, 6, 7

9,

4

6
1
1
Bevar Levangsheia skole

Råd for mennesker
med nedsatt
funksjonsevne
Miljøpartiet de
grønne
Fredensborg
Eiendom, Kragerø
Resort, Kragerø golf

Næringsdrivende på
Levangsheia
Bjørkkjær Auto

Utdyping

Har ikke valgt alternativ

Har ikke valgt alternativ
Har ikke valgt alternativ
Opprettholde skole og
barnehage på
Levangsheia
Evt. Oppvekstsenter
7
7

Læringsmiljø og kvalitet
 Bevar Levangsheia skole - særstilling på grunn av avstandene på Heia
 Ta hensyn til de yngste barna og til foreldrene
 Læringsmiljø er bra på små skoler
 Store klasser vil også by på utfordringer for både lærere og elever.
 Tilpasset opplæring er viktig og nødvendig for å skape en bedre kultur for læring og i den
enkelte skole. Dette for å ivareta tidlig innsats og bidra til sosial utjevning. Tilpasset
opplæring bidrar til at elever kan stimuleres og støttes til å realisere sitt potensial for læring,
uavhengig av bakgrunn
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Skolevei
 Reisetid og avstand er selve kjernen av problemet, og kan ikke hoppes bukk over og
bagatelliseres slik det gjøres i høringsdokumentet.
 Ikke til barns beste å være lenge borte fra foreldrene sine- lang reisevei
 Hvordan skal man sørge for en trygg skolevei for de minste barna, med flere overganger og
ferje?
 Hvordan vil foreldre hjem samarbeidet fungere med lange reiseveier?
 Blir Levangsheia skole/barnehage lagt ned, bør de foresatte ha kunne velge å ha barna på
Sannidal skole/barnehage hvis de likevel kjører den veien i forbindelse med jobb
 For oss får barna litt over en time reisetid til Kragerø, de får lite overskudd til
aktiviteter og lekser etterpå
 Hvis en elev trenger sfo, må det da hentes i Kragerø? Må bruke to timer for å hente eleven,
hvis man i det hele tatt rekker å hente innen åpningstiden
 Barn skal gå til skolen ikke busses i lang tid
 Vi er opptatt av at barna våre skal være i fysisk aktivitet og ser at lengre skoledag med
reisevei til Kragerø sentrum vil gjøre det vanskelig å ha overskudd til å delta på organiserte
aktiviteter med klassekamerater, og vi er ikke kjent med at det finnes noe sted for
barneskoleelever å være i Kragerø sentrum mellom skoleslutt/etter SFO-tid og frem til
fritidsaktivitet begynner på ettermiddagen

Om skolestruktur






Fordel med 8 - 10 på Kalstad, knytte til Videregående skole. Beholder de nyrenoverte skolene
i Kragerø, på Helle og I Sannidal. Noe lengre reisevei for elevene på Levangsheia, slik det er
på øyene.
Felles ungdomsskole er eneste bærekraftige alternativ med kompetansekrav fra 2025.
Nedleggelser av barneskoler vil føre til merkostnader og mer krevende situasjon i forbindelse
med overgang bhg-skole
Levangsheia skole er i en særstilling på grunn av avstandene her ute. Ingen andre av
områdene i Kragerø vil i like stor grad bli påvirket dersom nærskolen forsvinner.

Lokalsamfunnet, næringsutvikling og bostedskvalitet
 For å lykkes med videreutvikling av Stabbestad/Levangsheia er det en del nødvendige
funksjoner som må være tilstede. Dette omfatter blant annet; Et lokalt tilbud om
barnehageplass og skole for barn til våre ansatte og våre innleide/lokale leverandører.
Forutsigbart og hyppig kollektivtransport-tilbud til og fra Kragerø Sentrum.
 Nedleggelse fører til fraflytting, utfordring for næringsliv og organisasjoner. Lokalsamfunnet
vil ikke overleve
 Vi på Levangsheia reagerer på at det ikke er ført en samfunnsøkonomisk analyse for
betydningen av at skole og barnehage legges ned. Drift av barnehage og skole i forhold til
sosiale faktorer og det store regnskapet med alt fra transport og tidsbruk i hverdagen, til
konsekvenser hvis det rammer med nedgang i den yngre lokalbefolkningen.
 Et robust lokalsamfunn er også en viktig del av grunnlaget for oss som er deltidsbeboere i
området. (se mer i høringssvarene)
 Tidspunktet for nok en skolestruktur endring er ikke optimalt. Ny E 18 til Dørdal vil gjøre det
raskere å pendle. Jobbmarkedet i Kragerø blir mer attraktivt for Grenlandsfolk som kan gi
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bedrifter i Kragerø forutsetninger for å vokse. Tilflytting/ hjemflytting til Kragerø vil kunne bli
mer aktuelt ettersom arbeidsmarked i Grenland/Larvik blir innen rekkevidde.
Andre innspill
 At Kragerø kommune med sin geografi har en dyrere skole enn andre kommuner må man
innse og akseptere
 Dersom alle de 37 elevene fra Levangsheia ønsker å flytte til privat skole, så vil det koste om
lag 19 000/elev i tapte frie inntekter, dvs kr 0,7 mill årlig. I tillegg kommer kommunens andel
til transport.
 Hvordan kan man anta en så stor innsparing på adm/ledelse denne gangen?
 Det man sparer på å legge ned skolen på Levangsheia vil være mindre enn det tallene i
høringsdokumentet viser på grunn av manglende reiseutgifter til ferje og buss. Hvis man i
tillegg må bruke ekstra transport, som taxi hjemmefra til bussen (for å klare å frakte alle
barna innenfor anbefalt tid), vil disse reiseutgiftene bli enda høyere.
 Henstiller om å inkludere mennesker med elever med nedsatt funksjonsevne i saken. jamf
Opplæringslova §7 - 4 Reisefølge og tilsyn, §7 - 3 andre ledd, § 13 - 7 skyss
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8. Vurdering av alternativer
De vurderinger som kommer frem i dette kapittelet er gjort på grunnlag av foregående kapitler i
utredningen. Det vil si at nasjonale rammer og føringer knyttet til tjenestekvalitet, innsikt fra ansatte
og innbyggere, vurderinger av dagens situasjon i kommunen og demografisk utvikling til sammen
utgjør et kunnskapsgrunnlag der faglig skjønn legges til grunn for de anbefalinger som fremkommer i
dette kapittelet. «Faglig skjønn» innebærer at det ikke finnes en fasit, men at det etter beste evne
søkes å gi beslutningstakerne et godt grunnlag for å kunne gjøre beslutninger.

8.1 Kostnadsdrivere i drift av skole
Skolestrukturen påvirker utgiftsnivået. Dersom antallet elever er lavt og lærertettheten høy, betyr
det høyere utgifter per elev. Dersom driftsutgiftene per bygg skal deles på et lavt antall elever, betyr
det høyere utgifter per elev.
Det er tre sterke drivere når det gjelder drift av skole. Den største er lønn til personale, den andre er
vanlige driftsutgifter til undervisningsmateriell og drift av lokalene. Skoleskyss er en kostnad som må
medtas med det bosettingsmønsteret Kragerø har. Skyssbehovet vil bli påvirket av skolestruktur.

8.1.1 Lønnsutgifter
Det spesielle med skole er at lønnsutgiftene er basert på hvor mange klasser eller grupper som
opprettes. I prinsippet kan man si at en skoletime koster det samme om det er 1 elev i klassen eller
om det er 30 elever i klassen, selv om det vil variere i forhold til hvilken lønn læreren har. På
ungdomstrinnet er det i tillegg ulik pris på undervisning i ulike fag, eksempelvis er en norsktime
dyrere enn en time i kunst og håndverk. Det gunstige økonomisk sett er derfor å ha skoler hvor man
kan dele opp i grupper som ligger tett opp til normen for lærertetthet (lærernormen, se kapittel 2.4),
det vil si grupper på 15 på småtrinnet og grupper på 20 på mellomtrinnet og ungdomsskolen.
Her bør det nevnes at det som betyr mest (i tillegg til hvor mange grupper man må ha) er
lønnsansiennitet og utdanningsnivå som påvirker gjennomsnittlig lønnsutgift pr årsverk. I Kragerø
kommune er gjennomsnittlige brutto lønnsutgiftene til en lærerstilling 650 000 kr i 2020.
Når det gjelder lærertettheten i Kragerø er det viktig å merke at lærertettheten i ordinær
undervisning ikke er spesielt høy i Kragerø, den er innenfor normen. Men andel lærertimer til
spesialundervisning er høy, det samme er antall timer som brukes til assistenter i skole. Dette
kommer i tillegg til ressurser som skal legges inn i lærernormen.

8.1.2 Driftsutgifter per elev
Utgifter til undervisningsmateriell, inventar og utstyr per elev er mindre avhengig av skolestørrelsen.
Vi kan hente utgiftene til undervisningsmateriell per elev og sammenligne med andre kommuner
bakover i tid.52 Tallene svinger noe per år for kragerøelevene, og ligger både under og over nasjonalt
nivå i perioden 2016-2019. De nasjonale tallene ligger mer stødig. De nasjonale tallene danner
grunnlaget for vurderingen om at driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev bør settes til 1400
kr pr elev i grunnskolen i 2021.
I tillegg til rent undervisningsmateriell, bruker skolene penger på inventar og utstyr til elevene. Disse
utgiftene lar seg også finne per elev bakover i tid. Her har Kragerø lavere utgifter enn nasjonalt nivå i
perioden 2016-2019 (under halvparten av nasjonalt nivå i 2017 og 2018 for eksempel). Det er ikke en
52

Skoleporten.no har sammenstillinger av denne typen informasjon som er hentet fra KOSTRA:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/krageroekommune?orgaggr=a&sammenstilling=4&fordeling=2
Kragerø kommune – Skolestrukturutredningen 2021

side 52

målsetting at kragerøelevene skal ligger langt under nasjonalt nivå, så det vurderes som fornuftig at
kommunen legger seg på det nasjonale nivået også for denne utgiftsposten. Driftsutgiftene per elev
til inventar og utstyr bør derfor settes til 1100 kr pr elev i grunnskole i 2021.
Som en følge av disse vurderingene kan man summere opp at en kragerøelev årlig vil koste 2500 kr, i
undervisningsmateriell, inventar og utstyr.

8.1.3 Vedlikehold, investeringer og drift av bygninger
Generell drift er også mindre påvirkelig av antall elever.
Men dersom det er uutnyttet kapasitet i skolelokalene øker dette kostnadene per elev og gir en lite
effektiv arealutnyttelse og drift. Bygningsmassen er omtalt i kapittel 6.3.

8.1.4 Kostnadsberegninger til skoleskyss
Endringer i skolestrukturen vil føre til økning i skyssbehovet og for noen en økning i reisetid. For de
aller fleste vil likevel ikke skolenedleggelser føre til store endringer i reisetid til og fra skolen, eller
begrensning i fritid. Unntaket gjelder for de yngste elevene som bor på Portør eller mot
kommunegrensen til Risør, og for de som bor øverst i Farsjø (busstopp Dal), hvis henholdsvis
Levangsheia- og/eller Sannidal skole legges ned.
Hovedutfordringen når det gjelder skoleskyss på Levangsheia vil være tidsbruk
på grunn av forhold som gangavstand til busstopp, snuplasser for buss, veistandard og rutetider for
ferje. Disse forholdene har fått stor oppmerksomhet i høringen på grunn av at reisetiden for de
yngste elevene blir lang og at det vil føre til utfordrende logistikk for barnefamilier som har barn på
SFO.
For å begrense reisetiden mest mulig for elevene som bor i retning Langkjærbakken, kreves det at
kommunen bygger og vedlikeholder snuplass der og at bussen kjører om bord på ferja og videre til
skolen. Ved overfarten må sjåføren sitte på plassen sin til enhver tid. Etter opplysninger fra Vestfold
og Telemark fylkeskommune må det påregnes en reisetid opp til 60 minutter for de elevene som går
først på bussen.
Forventet antall elever på Levangsheia, 1.-4. trinn, med reisevei over 45 minutter
Skoleår

Nåværende skyssordning

Kjøre buss på ferje

2021 - 2022

10

4

2022 - 2023

7

3

2023 - 2024

6

2

2024 - 2025

5

2

2025 - 2026

2

2

En annen konsekvens av skolestrukturendring vil være endring i skolenes start og sluttider. Vestfold
og Telemark fylkeskommune varsler at skolene må være forberedte på at skyssen blir lagt opp slik at
man utnytter hele tidsrommet for skolestart klokken 08.00 – 09.00 og skoleslutt frem til 15.30.
Det er ulike priser for skoleskyss, avhengig av strekning og fremkomstmiddel. Kommunen betaler en
egenandel for skoleskyss – fylkeskommunen betaler resterende. I beregninger vi har lagt til grunn for
kostnadsberegning av prisen for skoleskyss er det lagt til grunn følgende:
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Egenandelen for buss-elever er per i dag 9 000 kr i gjennomsnitt.
Egenandelen for ferge-elever er per i dag 12 000 kr i gjennomsnitt.
Elever fra Sannidal som får en lenger reisevei med buss dersom skolen blir i Kragerø eller på Kalstad,
vil få et påslag i pris på ca. 2 000 kr i egenandel. Elever fra Sannidal som får lenger reisevei, vil koste
11 000 kr som vil bli et påslag for noen av elevene. For enkelthetsskyld er det lagt til en pris for alle
Sannidalselever på 10 000 kr.
Elever fra Levangsheia har per i dag ulikt skyss behov. 2/3 av elevene som går på skolen er avhengig
av buss med en snittpris på 9 000 kr. 1/3 av elevene går til skolen per i dag og belaster ikke
skoleskyssutgiftene. Dersom elevene skal til Kragerø/Kalstad må alle elevene ta ferge. For elevene
som per i dag ikke er avhengig av buss, vil man kunne hevde at det kun er fergeutgiften som kommer
i tillegg. Dersom vi legger til grunn at alle elever fra Levangsheia skal både ha buss og ferge, betyr det
en enhetspris på 21 000 kr.

8.2 Kjennetegn ved god kvalitet
Som vist i kapittel 2 og 3 er det begrenset grunnlag for å hevde at en skoles størrelse alene er
avgjørende for elevenes psykososiale forhold og faglige resultater. I undersøkelsene blir særlig
læringsmiljø og elevenes sosioøkonomiske bakgrunn trukket frem som faktorer som har langt større
påvirkning på elevens faglige og sosiale utbytte. For vurderinger av en fremtidig skolestruktur for
Kragerø, vil det være relevant å drøfte hvordan de ulike alternativene kan legge til rette for
systematisk og godt samarbeid om læringsmiljø og faglig innhold i skolene, gjennom ansattes og
ledelsens initiativ og deltakelse i skoleutviklingsprosesser.








53

Kjennetegn på skoler med god kvalitet, er tatt opp i bakgrunnsdokument til den nye
læreplanen som trådte i kraft 1. august 2020, «Elevenes læring i fremtidens skole»53
 Elevene deltar aktivt i egen læring og forstår egne læringsprosesser
 Elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid
 Elevene får utvikle dybdeforståelse og får hjelp til å forstå sammenhenger
 Elevene får utfordringer som gjør at de kan strekke seg
 Undervisningen er tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer
 Elevene møter tydelige forventninger til hva de skal lære, og får tilbakemeldinger og
råd om videre læring
 Elevenes relasjoner, motivasjon og følelser, tas hensyn til i undervisningen
 Lærerne tar i bruk varierte metoder, arbeidsmåter og organisering som er tilpasset
det elevene skal lære, den enkelte elev og elevgruppe
Økte kompetansekrav til undervisning, kombinert med en «smalere» kompetanse hos
nyutdannede lærere, vil allerede i nær fremtid kunne gjøre det vanskelig å dekke alle
fagområder. Dette vil gjelde spesielt de mindre fagene og de mindre skolene. Med større
skoler vil det være enklere å få større fleksibilitet og mer spesialisering i lærerkollegiet.
Den nye læreplanen stiller krav til at skoler skal ha en kollektiv tilnærming til hva som er godt
læringsarbeid, og tilnærmingen skal omsettes til praksis som er merkbar for elever og
foresatte. Her ligger implisitt en forutsetning om at kollegiet som meningsfellesskap, må ha en
viss størrelse. Kravet i den nye læreplanen er forskriftsfestet og innebærer dermed et forbud
mot den privatpraktiserende lærer. Ved større skoler vil det flere fagpersoner som kan bidra i
fellesskapet og skolen som organisasjon blir mindre sårbar og personavhengig.
I arbeidet med skoleutvikling er det avgjørende å ha en aktiv ledelse ved skolene. I denne
sammenhengen betyr det mer enn bare rektor. Skoler bør ha en ledelsesressurs som gjør det
mulig å ha en ledergruppe, som både kan støtte og utfordre hverandre og fordele
arbeidsoppgaver innenfor fag/pedagogikk, administrasjon/økonomi og oppfølging av

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-7/id766593/?ch=1
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personalet. Dersom dette overlates til en person er det svært sannsynlig at det vil gå utover
kapasiteten til å lede kollektive utviklingsprosesser.
Skoler av en viss størrelse kan og bør også ha ressurser til å knytte til seg flere yrkesgrupper,
selv om dette ikke er lovregulert, som kontorteknisk personale, miljøterapeut, iktmedarbeider. Den samme argumentasjonen kan benyttes overfor støttetjenester på
oppvekstområdet, som PPT, barnevernstjenesten og skolehelsetjenesten. Det blir enklere å
jobbe systematisk med å styrke «laget rundt eleven» og skolene vil kunne fremstå som mer
robuste tjenester. På denne måten kan man styrke «laget rundt læreren» til elevenes beste.
I kapittel 3 har vi også sett at det er mange som advarer mot at skolene skal bli for store.
Dette kan handle om elevenes trygghetsbehov (spesielt de yngste), relasjonelle forhold,
ledelsesmessige forhold og sluttesannsynlighet blant fagpersonalet.

I sum vil vi ut ifra en skjønnsmessig vurdering mene at en barneskole ideelt sett burde ha mellom 150
og 450 elever, mens en ungdomsskole bør ha mellom 200 og 600 elever. En skole med 1.-10.trinn bør
ha mellom 250 og 600 elever.

8.3 Vurderinger av barnets beste
FNs barnekonvensjon artikkel 3 fastslår at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle
handlinger som berører barn.54 Endringer i kommunens tjenestetilbud, herunder skolestruktur, er å
anse som en type handling der barns beste skal vurderes. Kommunestyret vedtok også eksplisitt at
«Barnas beste skal legges til grunn for alle vurderinger» i vedtaket av 18. mai 2020.55
I arbeidet med skolestruktur i Kragerø kommune er barna hørt. Dette er gjort gjennom egne møter
med elevrådene og de har laget egne uttalelser til høringen. I tillegg har Ungdomsrådet fått
presentert saken og behandlet den. De har også avgitt høringsinnspill. Det samme har en
ungdomsgruppe fra Levangsheia.
Hensynet til barnas beste er en skjønnsmessig vurdering og kan dermed brukes som argument av
flere parter med ulikt syn i saken. For eksempel:


Parter som er opptatt av en mest mulig desentralisert struktur kan argumentere gjennom å
legge vekt på kvalitet knyttet til nærhet, blant annet:
o Å få gå på en skole i nærheten av hjemmet vil oppfattes som trygt og godt. Skolen
kan være liten og det er lett å få oversikt og bygge relasjoner til barna og de voksne.
o Mange elever kan gå eller sykle til skolen, som er en helsemessig og miljømessig
gevinst.
o Kort reisevei til skolen kan frigjøre tid til andre aktiviteter utenfor skolen (fritid).



Parter som er mer opptatt av en sentralisert struktur kan argumentere gjennom å legge vekt
på andre kvaliteter, for eksempel:
o Mulighetene til å etablere vennerelasjoner i et større mangfold av elever, også hvis
du har spesielle interesser.
o Færre skoler gir bedre tilgang til ressurspersoner fra andre tjenester, som PPT og
helsesykepleier.
o Skoler av en viss størrelse kan ha fordel når det gjelder å ha tilgang til ansatte med
høy fagkompetanse.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
Kragerø kommunestyrets møte 18.05.2020, sak 41/20
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n=infolink&Mid1=2301&
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o

Færre skolebygg øker sannsynligheten for at kommunen kan opprettholde en god
standard på byggene.

Å vurdere hensynet til barnets beste, vil i de fleste tilfeller dreie seg om å balansere slike argumenter.
Barnas egen stemme inn i debatten i form av høringsinnspillene, må tillegges vekt. Det er de voksne
som har ansvar for å ta beslutningene der barns beste er vurdert.

8.4 Endringer i alternativer til skolestruktur i kommunen
I arbeidet med alternativ skolestruktur har kommunedirektøren i tillegg til å holde fast ved den
overordnede hensikten med saken, lagt vekt på innbyggernes innspill og de faglige vurderingene som
er gjort i organisasjonen. Dette har ført til at det er noen alternativer som ble lagt ut til høring, som
tas ut av utredningen her. I tillegg er det kommet til alternativer som ikke ble tatt med i høringen,
men som er spilt inn som en følge av høringsprosessen. Noen av disse alternativene er tatt med.

8.4.1 Følgende alternativer tas ut av utredningen
I alternativene som har vært ute til høring, er det foreslått ordning med delt ledelse i følgende
alternativer:
Alternativ
4
8

9

Ledelse
A. Rektor Kragerø 1-10
B. Rektor Helle-Sannidal – rektoransvar fordelt på to lokasjoner
A. Rektor Kragerø 1-10
B. Rektor Sannidal 1-10 – rektoransvar fordelt på to lokasjoner
C. Rektor Helle skole 1-4
D. Rektor Levangsheia skole 1-4
A. Rektor/oppvekstsenterleder Kragerø med ansvar for Levangsheia
oppvekstsenter (bhg + 1-4 trinn)
B. Rektor/oppvekstsenterleder i Sannidal med ansvar for Sannidal skolene
og Helle oppvekstsenter (bhg Årø og Hellekirken + 1-4 trinn)

Når kommunen nå skal vurdere en skolestruktur for fremtiden, som står seg over tid både økonomisk
og i forhold til god pedagogisk kvalitet, er det en tydelig anbefaling at fremtidens skoler har en
tilstedeværende ledelse ved skolen, altså en rektor per skole. Begrunnelse for denne anbefalingen er
flere.
Opplæringsloven er tydelig på at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ
ledelse. Vi kan lese følgende i Opplæringsloven §9-1 som omtaler ledelse av skolen.56 Rektor skal
holde seg «fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle
verksemda». I forarbeidene til loven er det åpnet for unntak og det står at: «det vil vere tillate for
skolar å ha felles rektor, men berre så langt det da vil vere mogleg for rektor å halde seg fortruleg
med den daglege verksemda, med det for auget at denne kan videreutviklast.»
Høringsinnspillene under kapittel 7.2.3 anbefaler heller ikke en delt ledelse. Det pekes på at det er
nødvendig med en tilstedeværende ledelse og administrasjon, både i forhold til de ansatte og til
elevene/foresatte.
En vurderer likevel delt ledelse som en mulighet mellom en skole eller oppvekstsenter på
Levangsheia, inn under Kragerø skoles ledelse. Hva er argumentet for det? Begrunnelsen for at dette
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kan gå, er fordi antallet elever på Levangsheia er såpass lite. Det er like skoletrinn som Kragerø
allerede har (1-4 eller 1-7 trinn). Rektor og ledelsen ved Kragerø skole har mulighet til å holde seg
fortrolig med virksomheten på Levangsheia på en slik måte at loven oppfylles, men det må erkjennes
at det nødvendigvis blir en mindre tilstedeværende ledelse ved å legge skolen/senteret inn under
Kragerø skole. «Styrkeforholdet» mellom de to skolesentrene er såpass avklart i størrelse på skolen,
så her vil Levangsheia bli en satellitt.
Dette er mer problematisk for større enheter under samme ledelse. I forslagene der rektor skal dele
seg på to skoletyper, for eksempel virke både for en barneskole og en ungdomsskole – men på to
forskjellige lokasjoner – blir det en større utfordring i forhold til om rektor kan holde seg oppdatert
på den daglige driften på begge steder. Det samme gjelder når distansen blir stor, som for eksempel
mellom Helle i Sannidal. Det å ha en felles leder på de to lokasjonene vil kreve en leder som bruker
mye tid på forflytning, og til enhver tid fravær av en tilstedeværende leder på et av stedene. Det vil
kunne føre til en god del frustrasjon for elevene, ansatte og foresatte. Når de ulike lokasjonene blir så
store at man likevel vil få behov for en tilstedeværende avdelingsleder for å ta unna daglig drift, er
sannsynligheten stor for at vinninga går opp i spinninga.
I tilfelle med alternativ 8 og 9 er lederspagaten til Helle/Sannidalsrektoren vurdert til å være
lovstridig. Alternativet vil også kreve så store ombygninger på Helle skole for å tilpasse dette til å bli
et oppvekstsenter som skal huse et høyt antall barnehagebarn (ca. 100), så dette alternativet er
vurdert til å være hverken ressursbesparende eller faglig forsvarlig.
Konklusjonen er derfor at alternativene 4, 8 og 9, legges til side og blir ikke med i den videre
utredningen av alternativene.

8.4.2 Følgende alternativer er tatt inn i utredningen
Basert på innspillene som er kommet inn, er det lagt til følgende alternativer som er utredet under:
Alternativ Skoler
3b
Kragerø 8-10, Kalstad 1-7, Helle 1-7 og
Sannidal 1-7
4b
Kragerø skole 1-10 og Helle skole 1-10

5b

Kragerø 8-10, Kalstad 1-7, Helle 1-7

Nytt
Ungdomsskole på Kragerø skole, barnetrinn
på Kalstad. Læringssenteret til Kragerø skole.
Kun to skolebygg. Inkluderer tilbygg på Helle
skole. (Alternativ 4 inneholdt opprinnelig
delt ledelse og flere lokasjoner).
Ungdomsskole på Kragerø skole, barnetrinn
på Kalstad. Læringssenteret til Kragerø skole.

8.5 Alternative modeller for framtidig skolestruktur
Alternativene nedenfor tar utgangspunkt i det minimum antall grupper man kan opprette på
hver skole på hvert trinn beregnet ut fra lærernormen. Som tidligere beskrevet gjelder lærernormen
på skolenivå, og tar utgangspunkt i at det skal være maksimum 15 elever pr. lærer pr. time på
småtrinnet (1.-4. trinn) og maksimum 20 elever pr. lærer pr. time på mellomtrinnet og i
ungdomsskolen. Det innebærer for eksempel at dersom det går 100 elever på 1-4 trinn, utløser det 7
grupper.
Hvert alternativ er beregnet ut fra fødselsårskull i henhold til SSBs befolkningsprognose fra 2021 og
fremover, og faktisk årskull fra barn født før 2021. Fordelingen av elever på skolekretsnivå er basert
på dagens bosettingsmønster.
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Alternativene vil i praksis være et overslag da det ikke tas hensyn til alle årlige variasjoner i
trinnstørrelser og behov for å styrke enkeltgrupper, men det gir et bilde av forholdet mellom de ulike
alternativer. Hensikten blir derfor å gi en sammenligning av ulike alternativer der effekten av
kostnadsreduksjoner er ulik.
Timeprisen i skolen varierer ganske mye, da lønnen til lærere er avhengig av hvilken ansiennitet de
har og hvilken utdannelse de har. I snitt koster en undervisningstime kr 1000 i lønnsutgifter57,
inkludert sosiale avgifter. I tillegg er det mange andre forhold som spiller inn, som vikarer, færre
timer til lærere over 60 år og ekstra deling til valgfag og praktiskestetiske fag. For enkelthets skyld
har vi stipulert en elevgruppe til å koste rundt 1 million kroner pr. år i gjennomsnitt.
Utgifter til spesialundervisning kommer i tillegg til dette. I tillegg kommer det også utgifter til ledelse,
merkantilt ansatte, til rådgiver/sosiallærer, spes.ped.koordinator, IKT, assistenter og dette er utgifter
som kan reduseres ved å ha færre enheter.
I 2021 bruker Kragerø kommune ca. 8,3 årsverk til skoleledelse, i underkant av 8 mill. Her er det om
ønskelig mulig å spare inn en del ved å redusere antall skoler.
For hver av modellene er det lagt inn beskrivelser av kjente og beregnede behov for bygningsmessige
forbedringer. Dette er synliggjort i den enkelte modell, men ikke tatt med i tabellen som
oppsummerer kostnadene ved hvert modellalternativ. Dette som følge av begrensningene og
forbeholdene som er beskrevet i kapittel 8.2.3 om usikkerhet knyttet til beregning av kostnader og
gevinster av investeringer, vedlikehold og drift av bygninger.
Den første tabellen er et oppsett på antall grupper etter dagens struktur og lærernorm. Denne
modellen er satt opp for å ha et sammenligningsgrunnlag når man skal se på muligheter for
kostnadsreduksjoner. Besparelsene på personal som er lagt inn i hver av de syv alternativene tar
dermed utgangspunkt i hvor mange elevgrupper kommunen sparer sammenlignet med tilsvarende
antall grupper for årene 2026, 2031 0g 2036 hvis dagens struktur hadde blitt videreført.
For hver av modellene er det lagt inn beregninger for skoleskyss med utgangspunkt i framskrevet
elevtall i 2021, 2026, 2031 og 2036.
I tabellene betyr S-småtrinn 1.-4., M-mellomtrinn 5.-7., U- ungdomstrinn 8.-10.
Skole

Helle
Kragerø
Levangsheia
Sannidal
Sannidal U
Sum

Antall elevgrupper
2021
Etter lærernormen

S
7
11
2
6

M
5
7
1
4

26

17

U
10

8
18

Antall elevgrupper
2026
Etter lærernormen

S
6
11
1
5

M
4
7
1
3

23

15

U
9

8
17

Antall elevgrupper
2031
Etter lærernormen

S
5
10
1
4

M
3
6
1
3

15

13

U
8

7
15

Antall elevgrupper
2036
Etter lærernormen

S
5
9
1
4

M
3
5
1
3

19

12

U
7

5
12

Etter at de foregående alternativene er tatt bort som reelle alternativer til en ny skolestruktur i
kommunen, gjenstår det følgende alternativer:
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Følgende utregning er lagt til grunn: Undervisningstimer er 741 på barnetrinn (verdi 2/3) og 656 u.trinn (verdi
1/3) blir snitt på 713 timer. Gitt en gj.sn. årslønn på 650 000 blir det ca 920 kr pr time, som rundes opp til 1000
kr for å ivareta bruk av assistent/ledelse/admin mm.
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8.5.1 Alternativ 1 - Dagens skolestruktur: Helle skole 1-7, Kragerø skole 1-10, Levangsheia
skole 1-7, Sannidal skole 1-7, Sannidal ungdomsskole 8-10
Alternativ 1

Elevtall

Prognose
elevtall
2026
S–M–U

2021
S – M – U*
Skoler
Helle
Kragerø
Levangsheia
Sannidal
Sannidal U

S
98
160

M
93
140

18
77

15
77

U
188

S
86
158

M
75
137

8
71

9
50

156

Endringer

Ingen

Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnads
bildet

Det vil bli overkapasitet i byggene

Prognose
elevtall
2031
S–M–U
U
160

M
60
115

7
56

7
48

141

Minimum
antall
elevgrupper
2026
Helle 1-7
Kragerø 1-10
Levangsheia 1-7
Sannidal 1-7
Sannidal U 8-10

S–M–U
6-4-0
11-7-8
1-1-0
5-3-0
0-0-8

Sum elevgrupper

23-15-16

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:
2031
Helle 1-7
Kragerø 1-10
Levangsheia 1-7
Sannidal 1-7
Sannidal U 8-10

7mill
0,36
0
S–M–U
5-3-0
10-6-8
1-1-0
4-3-0
0-0-7

Sum elevgrupper

20-13-15

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

13mill
0,36
0
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S
72
136

Prognose
elevtall
2036
S–M–U
U
144

124

S
67
125

M
53
99

4
53

8
42

U
123

97

Besparelse
antall
elevgrupper
totalt
S–M–U
3-2-2
Totalt: 7

Andre
besparelser:

S–M–U
6-4-3
Totalt: 13

Ledelse
Levangsheia
skole og SFO
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Ledelse
Levangsheia
skole og SFO
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss
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Skoleskyss

Bygginvesterin
ger og
drift

2036
Helle 1-7
Kragerø 1-10
Levangsheia 1-7
Sannidal 1-7
Sannidal U 8-10

S–M–U
5-3-0
9-5-7
1-1-0
4-3-0
0-0-5

Sum elevgrupper

19-12-12

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

18mill
0,37
0

S–M–U
7-5-6
Totalt: 18

Ledelse
Levangsheia
skole og SFO
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Skoleskyss (eksklusiv spesialskyss) som i dag og prosentuelt synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (100%): 4 millioner
Kostnader 2026 (88%): 3,5 millioner
Kostnader 2031 (75%): 3 millioner
Kostnader 2036 (65%): 2,6 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle skole 1,8mill
Kragerø skole 3,7mill
Levangsheia skole 0,9mill
Sannidal skole 1,4mill
Sannidal Ugdomsskole1,5mill

Alternativ 1 – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse*
Endring i kostnader til skoleskyss

2026

2031

2036

-7mill

-13mill

-18mill

-0,36mill-

- 0,36mill

-0,36mill

-0,5mill
-2mill
-2,4mill
Sum endrede kostnader
-7,86
-13,86
-18,86
Investeringene i byggmassen innenfor en 5-årsperiode beløper seg til 20,5millioner som må påregnes
inn i kommunens fremtidige investeringskostnader
Innsparingspotensialet i dagens struktur ligger i følgende tiltak
*Levangsheia skole og SFO legges administrativt inn under Kragerø skoles ledelse.
Dette forutsetter en sammenslåing av skolekretsgrensene. Innsparing 0,4
lederårsverk
0,4 lederårsverk er allerede spart i budsjett 2021

0,36mill

Levangsheia skole
Ved å ta utgangspunkt i utregningene for lærerårsverk og lærernorm som er brukt gjennomgående i
denne analysen, er behovet for lærerårsverk 1,44 på 1.-4. trinn og 0,9 årsverk på 5.-7 trinn i 2021.
Det er likt med fordelingen til de andre skolene. For Levangsheia skole dekker ikke dette engang
elevenes årstimer på 5.-7. trinn, der behovet for lærerårsverk er 1,15 bare for å ha en lærer tilstede i
alle timene. Så lenge antallet elever er under 20 på 5.-7. trinn vil det være behov for økte ressurser ut
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over lærernormen på dette hovedtrinnet. Dette begrunnes med at elevene må ha en lærer i alle
undervisningstimene og det vil kreve 1,15 lærerårsverk (lærernormen tilsier 1).
Det er likevel ikke forsvarlig å kun avsette 1,15 lærerårsverk til 5.-7. trinn på Levangsheia, fordi
elevene skal ha fag som krever en ytterligere inndeling av gruppa: svømmeundervisning, matlaging
og kunst og håndverk-fagene. I tillegg må det forventes at gruppa gjennom et skoleår bør ha
anledning til å deles (delingstimer). Dette kommer i tillegg til 1,15 årsverk lærer og det må legges inn
en slik ekstraressurs for å sikre oppfyllelse av Opplæringsloven med likeverdig opplæring.
Dette betyr at ved å beholde Levangsheia skole med det elevantallet som er og som forventes de
neste ti årene, må det foretas en omfordeling av midler fra de andre skolene.
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8.5.2 Alternativ 2 - Kragerø skole 1-10, Helle skole 1-7 og Sannidal skole 1-7
Følgende skoler legges ned: Sannidal ungdomsskole og Levangsheia barneskole.
Skolene er ulike i størrelse og vil kreve ulik ledelsesressurs. Kragerø skole vil ha over 680 elever i
oppstart. De to barneskolene må redusere i ledelse ut over i perioden.
Alternativ 2

Elevtall

Prognose
elevtall
2026
S–M–U

2021
S – M – U*
Skoler
Helle

S

M

98

93

Kragerø

178

155

Sannidal

77

77

U

344

S

M

86

75

166

146

71

50

Prognose
elevtall
2031
S–M–U
U

301

S

M

72

60

143

122

56

48

Prognose
elevtall
2036
S–M–U
U

268

S

M

U

67

53

129

107

53

42

220

Endringer

Levangsheia skole og Sannidal ungdomsskole legges ned. Elevene går på Kragerø 1-10.

Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnads
bildet

Det vil ikke være kapasitet til å ta imot elevene fra Sannidal ungdomsskole på Kragerø
skole, slik den er nå før elevtallet er nede i ca. 600 elever. Det vil si tidligst i 2027.
Salg av bygningene på Levangsheia og Sannidal ungdomsskole
Minimum
antall
elevgrupper
2026
Helle 1-7
Kragerø 1-10
Sannidal 1-7

S–M–U
6-4-0
12-8-16
5-3-0

Sum elevgrupper

23-15-16

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:
2031
Helle 1-7
Kragerø 1-10
Sannidal 1-7

7mill
1,5mill
1,1
S–M–U
5-3-0
10-7-14
4-3-0

Sum elevgrupper

19-13-14

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

15mill
1,5mill
1,1mill
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Besparelse
antall
elevgrupper
totalt
S–M–U
3-2-2
Totalt: 7

S–M–U
7-4-4
Totalt: 15

Andre
besparelser:

Ledelse
Levangsheia
skole og SFO
Sannidal u
Merkantil
Rådgiver/sosiall
ærer

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss
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Skoleskyss

Bygginvesterin
ger og
drift

2036
Helle 1-7
Kragerø 1-10
Sannidal 1-7

S–M–U
5-3-0
9-6-11
4-3-0

Sum elevgrupper

18-12-11

S–M–U
8-5-7
Totalt: 20

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Reduserte kostnader Grupper: 20mill
Ledere:
1,5mill
Annet personale:
1,1mill
Løsningen innebærer at elevene på 8.-10. trinn, som bor på Helle og i Sannidal, samt
alle elever på Levangsheia, må ha skyss til Kragerø skole. Skoleskyssutgiftene er
beregnet (eksklusiv spesialskyss) for 2021 og prosentuelt synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (alt1): 4 millioner
Kostnader 2021 (100%): 4,25 millioner
Kostnader 2026 (88%): 3,75 millioner
Kostnader 2031 (75%): 3,2 millioner
Kostnader 2036 (65%): 2,8 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle 1,8mill
Kragerø 3,7mill
Sannidal 1,4mill

Alternativ 2 – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 1,7 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm.
2 årsverk
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9mill, Sannidal U 1,5mill
Endring i kostnad til skoleskyss
Leie av midlertidige undervisningslokaler
Sum endrede kostnader

2026

2031

2036

-7mill

-13mill

-18mill

-1,5mill

-1,5mill

-1,5mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,7mill

-1,1mill

-1,1mill

-1,1mill

-2,4mill
+0,25mill
+0,4mill*
-11,42mill

-2,4mill
-0,8mill
0
-17,27mill

-2,4mill
-1,2mill
0
-24,27mill

*Det er per i dag ikke plass til at alle ungdomsskoleelevene fra Sannidal ungdomsskole skal til Kragerø skole, før tidligst
2027. Dersom alternativet skal iverksettes før den tid, må det påregnes kostnader på Kragerø skole for å øke kapasiteten
midlertidig. Kapasiteten til Kragerø skole er 580 elever, mens behovet ville vært 100 flere elever fra 2021. Dette kan løses
ved å gå til anskaffelse av midlertidige undervisningsbygg eller leie lokaler i nærhet til skolen. Det er ingen åpenbar
plassering som tegner seg for midlertidige undervisningsbygg i tilknytning til Kragerø skole.

Et overslag på hva slike moduler koster å leie, bør det regnes ca 250 000 kr i montering og
remontering, samt ytterligere 30 000 pr mnd i leiekostnader. Med forbehold om at estimatet er
korrekt og behovet for å leie alternative undervisningsbygg vedvarer i 5 år, blir den årlige leieprisen
(30 000 x 12 mnd x 5 år + 250 000 kr / 5 år) ca 400 000 kr.
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8.5.3 Alternativ 3 - En ungdomsskole 8-10, tre 1-7 skoler
3a Kalstad ungdomsskole, Helle Skole 1-7, Kragerø skole 1-7, Sannidal skole 1-7
Følgende skoler legges ned: Levangsheia skole, Sannidal ungdomsskole. Ungdomstrinnet på Kragerø
skole legges ned og det opprettes en egen ungdomsskole på Kalstad. Læringssenteret flyttes.
Alternativ 3a

Elevtall

Prognose
elevtall
2026
S–M–U

2021
S – M – U*
Skoler
Helle 1-7

S

M

98

93

Sannidal 1-7

S

M

86

75

344

Kalstad 8-10
Kragerø 1-7

U

Prognose
elevtall
2031
S–M–U
U

S

M

72

60

301

Prognose
elevtall
2036
S–M–U
U

S

M

67

53

268

220

178

155

166

146

143

122

129

103

77

77

71

50

56

48

53
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Endringer

Kragerø 8-10 og Sannidal 8-10 til ny ungdomsskole på Kalstad
Levangsheia skole legges ned elevene til Kragerø 1-7

Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnadsbildet

Tilpasning av læringssenteret på Kalstad til ungdomsskole.
Læringssenteret flytter til Kragerø skole
Salg av bygningene på Sannidal ungdomsskole og Levangsheia skole

U

Minimum
antall
elevgrupper

Besparelse antall
elevgrupper
totalt

Andre
besparelser:

2026
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole
Sannidal 1-7

S–M–U
6-4-0
0-0-16
12-8-0
5-3-0

S–M–U
3-2-2
Totalt 7

Sum elevgrupper

23-15-16

Ledelse
Andre
ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold
av skolebygg

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

7 mill
1mill
0,55mill

2031
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole
Sannidal 1-7

S–M–U
5-3-0
0–0–14
10–7-0
4-3-0

Sum elevgrupper

19– 13–14

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:

15mill
1mill
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S–M–U
7–4–4
Totalt: 15

Ledelse
Andre
ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold
av skolebygg
Skoleskyss
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Skoleskyss

Bygginvesterin
ger og
drift

Annet personale:

0,55mill

2036
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole
Sannidal 1-7

S–M–U
5-3-0
0– 0 –11
9–6–0
4-3-0

Sum elevgrupper

18-12-11

S–M–U
8-5-7
Totalt: 20

Ledelse
Andre
ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold
av skolebygg
Skoleskyss

Reduserte kostnader Grupper: 20mill
Ledere:
1mill
Annet personale:
0,55mill
Løsningen innebærer at elevene fra Levangsheia må ha skyss til Kragerø eller Kalstad,
elever fra Sannidal ungdomstrinn skal til Kalstad. Skoleskyssutgiftene er beregnet
(eksklusiv spesialskyss) for 2021 og prosentuelt synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (alt1): 4 millioner
Kostnader 2021 (100%): 4,8 millioner
Kostnader 2026 (88%): 4,2 millioner
Kostnader 2031 (75%): 3,6 millioner
Kostnader 2036 (65%): 3,1 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle skole 1,8mill
Kragerø skole 3,7mill
Sannidal skole 1,4mill
Kalstad 8-10 0,8mill
Kostnader til oppgradering av skolebygg på Kalstad: 16 400 000
Leie av midlertidige undervisningslokaler: 0,4mill per år frem til 2026

*Denne utgiften må vurderes som usikker, fordi den er knyttet til driftskostnader ved dagens læringssenter.
Da vi ikke kjenner driftsutgiftene til en ombygget skole, velger vi likevel å bruke denne. Men sannsynligvis vil
utgiftene her bli høyere.

Alternativ 3a – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 1,1 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9mill, Sannidal U 1,5mill

Endring i kostnader til skoleskyss
Sum endrede kostnader
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2026

2031

2036

-7mill

-15mill

-22mill

-1mill

-1mill

-1mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,55mill

-0,55mill

-0,55mill

-2,4mill

-2,4mill

-2,4mill

+0,2mill
-11,45mill

-0,4mill
-19,65mill

-0,9mill
-27,55mill
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I dette alternativet må Læringssenteret få alternative lokaler til sin virksomhet. I 2020 angår dette en
elevgruppe på 70 elever, men antallet forventes å synke i årene som kommer. Dersom
ungdomstrinnet på Kragerø skole flyttes til Kalstad, er det tilstrekkelig med kapasitet på Kragerø
skole til Læringssenterets aktivitet. Alternativt kan man søke en løsning med Videregående skole for
leie av lokaler for de voksne elevene.
Kalstad skole må tilpasses behovene til en ungdomsskole. Det er ikke gjort kalkyler på kostnader,
men en ungdomsskole har behov for tilgang til spesialrom som gymsal, sløydsal og skolekjøkken.
Kalstad skoles plassering gjør det naturlig å søke samarbeid med Kragerø videregående skole, også
med tanke på om det er muligheter for å bruke deres spesialrom for grunnskoleopplæringen.
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3b Kragerø ungdomsskole 8-10, Helle skole 1-7, Kalstad skole 1-7, Sannidal skole 1-7
Alternativ 3b
Elevtall
Prognose
Prognose
elevtall
elevtall
2021
2026
2031
S – M – U*
S–M–U
S–M–U
Skoler
Helle 1-7
Kragerø
8-10
Kalstad 1-7
Sannidal 1-7

S

M

98

93

U

S

M

86

75

344

U

S

M

72

60

301

U

Prognose
elevtall
2036
S–M–U
S

M

67

53

268

220

178

155

166

146

143

122

129

103

77

77

71

50

56

48

53

42

Endringer

Kragerø 8-10 og Sannidal 8-10 slås sammen på Kragerø skole
Kragerø 1-7 og Levangsheia 1-7 til Kalstad

Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnadsbildet

Tilpasning av læringssenteret på Kalstad til barneskole.
Læringssenteret flytter til Kragerø skole
Salg av skolebyggene i Sannidal
Minimum
antall
elevgrupper
2026
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole
Sannidal 1-7

S–M–U
6-4-0
0-0-16
12-8-0
5-3-0

Sum elevgrupper

23-15-16

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

7 mill
1mill
0,55mill

2031
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole
Sannidal 1-7

S–M–U
5-3-0
0–0–14
10–7-0
4-3-0

Sum elevgrupper

19– 13–14

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

15mill
1mill
0,55mill
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Besparelse antall
elevgrupper
totalt
S–M–U
3-2-2
Totalt 7

S–M–U
7–4–4
Totalt: 15

U

Andre
besparelser:
Ledelse
Andre
ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold
av skolebygg

Ledelse
Andre
ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold
av skolebygg
Skoleskyss
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Skoleskyss

Bygginvesterin
ger og
drift

2036
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole
Sannidal 1-7

S–M–U
5-3-0
0– 0 –11
9–6–0
4-3-0

Sum elevgrupper

18-12-11

S–M–U
8-5-7
Totalt: 20

Ledelse
Andre
ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold
av skolebygg
Skoleskyss

Reduserte kostnader Grupper: 20mill
Ledere:
1mill
Annet personale:
0,55mill
Løsningen innebærer at elevene fra Levangsheia må ha skyss til Kalstad eller Kragerø,
elever fra Sannidal ungdomstrinn skal til Kalstad. Skoleskyssutgiftene er beregnet
(eksklusiv spesialskyss) for 2021 og prosentuelt synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (alt1): 4 millioner
Kostnader 2021 (100%): 4,8 millioner
Kostnader 2026 (88%): 4,2 millioner
Kostnader 2031 (75%): 3,6 millioner
Kostnader 2036 (65%): 3,1 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle 1-7, 1,8mill
Kragerø 8-10, 3,7mill
Sannidal 1-7, 1,4mill
Kalstad 1-7, 0,8mill*
Kostnader til oppgradering av skolebygg på Kalstad: 13 600 000

*Denne utgiften må vurderes som usikker, fordi den er knyttet til driftskostnader ved dagens læringssenter. Da
vi ikke kjenner driftsutgiftene til en ombygget skole, velger vi likevel å bruke denne. Men sannsynligvis vil
utgiftene her bli høyere.

Alternativ 3b– Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 1,1 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm.
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9/år, Sannidal U 1,5/år

Endrede kostnader til skoleskyss
Sum endrede kostnader
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2026

2031

2036

-7mill

-15mill

-22mill

-1mill

-1mill

-1mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,55mill

-0,55mill

-0,55mill

-2,4mill

-2,4mill

-2,4mill

+0,2mill
-11,45mill

-0,4mill
-19,65mill

-0,9mill
-27,55mill
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8.5.4 Alternativ 4 – To 1-10 skoler
4b - Kragerø skole 1-10, Helle skole 1-10
Alternativ 4 b

Elevtall

Prognose
elevtall
2026
S–M–U

2021
S – M – U*
Skoler
Helle 1-10
Kragerø 1-10

Endringer
Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnads
bildet

Prognose
elevtall
2031
S–M–U

Prognose
elevtall
2036
S–M–U

S

M

U

S

M

U

S

M

U

S

M

U

175

170

156

157

125

141

128

108

124

120

95

97

178

155

188

166

146

160

143

122

144

129

103

123

Sannidal skole og Sannidal ungdomsskole legges ned. Elevene går på Helle 1-10 skole
Levangsheia skole legges ned. Elevene går på Kragerø skole.
Det kreves påbygging på Helle skole.
Salg av bygningene på Levangsheia skole, Sannidal skole og Sannidal ungdomsskole

Minimum
antall
elevgrupper
2026
Helle 1-10
Kragerø 1-10

S–M–U
11-7-8
12-8-8

Sum elevgrupper

23-15-16

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

7mill
1,35mill
0,45mill

2031
Helle 1-10
Kragerø 1-10

S–M–U
9-6-7
10-7-8

Sum elevgrupper

19-13-15

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

14mill
1,35mill
0,45mill
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Besparelse
antall
elevgrupper
totalt
S–M–U
3-2-2
Totalt: 7

S–M–U
7-4-3
Totalt: 14

Andre
besparelser:

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss
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Skoleskyss

Bygginvesterin
ger og
drift

2036
Helle 1-10
Kragerø 1-10

S–M–U
8-5-5
9-6-7

Sum elevgrupper

17-11-12

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

21mill
1,35mill
0,45mill

S–M–U
9-6-6
Totalt:21

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Løsningen innebærer at elevene fra Levangsheia må ha skyss til Kragerø og
Sannidalselevene skal til Helle. Skoleskyssutgiftene er beregnet (eksklusiv
spesialskyss) for 2021 og prosentuelt synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (alt1): 4 millioner
Kostnader 2021 (100%): 4,5 millioner
Kostnader 2026 (88%): 4 millioner
Kostnader 2031 (75%): 3,4 millioner
Kostnader 2036 (65%): 2,9 millioner
Årlige driftsutgifter:
Helle 1-10, 1,8mill*
Kragerø 1-10, 3,7mill
Kostnader påbygg Helle skole 126 000 000

*Denne utgiften må vurderes som usikker, fordi den er knyttet til driftskostnader ved Helle skole slik den er i
dag. Da vi ikke kjenner driftsutgiftene til en påbygget skole, velger vi likevel å bruke denne. Men sannsynligvis
vil utgiftene her bli høyere.

Alternativ 4b – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 1,5 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm.
0,8 årsverk
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9, Sannidal U 1,5, Sannidal 1,4mill

Endring i kostnad til skoleskyss
Sum endrede kostnader
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2026

2031

2036

-7mill

-14mill

-21mill

-1,35mill

-1,35mill

-1,35mill

-1,5mill

-1,5mill

-1,5mill

-0,45mill

-0,45mill

-0,45mill

-3,8mill

-3,8mill

-3,8mill

0
-14,1mill

-0,6mill
-21,7mill

-1,1mill
-29,2mill
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8.5.5 Alternativ 5 - En ungdomsskole 8-10, to barneskoler 1-7
5a Kalstad ungdomsskole 8-10, Kragerø skole 1-7, Helle skole 1-7
Følgende skoler legges ned: Sannidal ungdomsskole, Sannidal skole og Levangsheia skole
Alternativ 5 a

Elevtall

Prognose
elevtall
2026
S–M–U

2021
S–M–U
Skoler
Helle 1-7
Kalstad 8-10
Kragerø 1-7

S

M

175

170

U

S

M

157

125

344
178

155

Prognose
elevtall
2031
S–M–U
U

S

M

128

108

301
166

146

Prognose
elevtall
2036
S–M–U
U

143

122

Tilpasning av læringssenteret på Kalstad til ungdomsskole.
Læringssenteret flytter til Kragerø skole
Midlertidige skolelokaler på Helle skole til elevtallet er ca. 280 elever
Salg av skolebyggene i Sannidal

S–M–U
11 – 7 - 0
0 – 0 - 16
12 - 8

Sum elevgrupper

23 – 15 - 16

Reduserte kostnader
Grupper:
Ledere:
Annet personale:

7mill
2mill
1,1mill

2031
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole

S–M–U
9–6 –0
0–0–14
10–7-0

Sum elevgrupper

19– 3–14

Reduserte kostnader
Grupper:
Ledere:
Annet personale:

15mill
2mill
1,1mill
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96

129

Bygningsmessige
konsekvenser

2026
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole

122

U

220

Kragerø 8-10 og Sannidal 8-10 til ny ungdomsskole på Kalstad.
Sannidal skole 1-7 til Helle skole.

Minimum
antall
elevgrupper

M

268

Endringer

Kostnadsbil
det

S

103

Besparelse
antall
elevgrupper
totalt
S–M–U
3-2-2
Totalt 7

Andre
besparelser:

S–M–U
7–4–4
Totalt: 15

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
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Skoleskyss

Bygginvestering
er og drift

2036
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole

S–M–U
8– 5– 0
0– 0 –11
9–6–0

Sum elevgrupper

17-11-11

S–M–U
9-6-7
Totalt: 22

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Reduserte kostnader
Grupper:
22mill
Ledere:
2 mill
Annet personale:
1,1mill
Løsningen innebærer at elevene fra Levangsheia må ha skyss til Kragerø eller
Kalstad, Sannidal ungdomstrinn til Kalstad og Sannidal barnetrinn til Helle.
Skoleskyssutgiftene er beregnet (eksklusiv spesialskyss) for 2021 og prosentuelt
synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (alt1) 4millioner
Kostnader 2021 (100%): 5,7 millioner
Kostnader 2026 (88%): 5 millioner
Kostnader 2031 (75%): 4,3 millioner
Kostnader 2036 (65%): 3,7 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle 1-7, 1,8mill
Kragerø 1-7, 3,7 mill
Kalstad 8-10, 0,8mill*
Oppgradering av skolebygg på Kalstad: 16 400 000
Leie av midlertidige undervisningslokaler på Helle 0,4mill

*Denne utgiften må vurderes som usikker, fordi den er knyttet til driftskostnader ved dagens læringssenter.
Da vi ikke kjenner driftsutgiftene til en ombygget skole, velger vi likevel å bruke denne. Men sannsynligvis vil
utgiftene her bli høyere.

Alternativ 5a – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 2,3 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm.
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9, Sannidal 1,4, Sannidal U 1,5
Endring i kostnader til skoleskyss
Sum endrede kostnader

2026

2031

2036

-7mill

-15mill

-22mill

-2mill

-2mill

-2mill

-1,5mill

-1,5mill

-1,5mill

-1,1mill

-1,1mill

-1,1mill

-3,8mill

-3,8mill

-3,8mill

+1mill
-14,4mill

+0,3mill
-23,1mill

-0,3mill
-30,7mill

I dette alternativet må Læringssenteret få alternative lokaler til sin virksomhet. I 2020 angår dette en
elevgruppe på 70 elever, men antallet forventes å synke i årene som kommer. Dersom
ungdomstrinnet på Kragerø skole flyttes til Kalstad, er det tilstrekkelig med kapasitet på Kragerø
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skole til Læringssenterets aktivitet. Alternativt kan man søke en løsning med Videregående skole for
leie av lokaler for de voksne elevene.
Kalstad skole må tilpasses behovene til en ungdomsskole. Det er ikke gjort kalkyler på kostnader,
men en ungdomsskole har behov for tilgang til spesialrom som gymsal, sløydsal og skolekjøkken.
Kalstad skoles plassering gjør det naturlig å søke samarbeid med Kragerø videregående skole, også
med tanke på om det er muligheter for å bruke deres spesialrom for grunnskoleopplæringen.
Dette alternativet gir tre like skoler med hensyn til størrelse og antall elever. Et slikt alternativ kan
bestå uforandret i et 15-20 års perspektiv og inneha rom for svingninger i elevtallene.
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5b Kragerø ungdomsskole 8-10, Kalstad skole 1-7, Helle skole 1-7
Alternativ 5 b
Prognose
Elevtall
Elevtall
2021
2026
S–M–U
S–M–U
S
M
U
S
M
U
Skoler
Helle 1-7
Kragerø 8-10
Kalstad 1-7

Endringer

Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnadsbildet

175

170

157

125

344
178

155

Prognose
elevtall
2031
S–M–U
S

M

128

108

301
166

146

Prognose
elevtall
2036
S–M–U
U

S

M

122

96

268
143

122

U

220
129

103

Kragerø 8-10 og Sannidal 8-10 til går på ungdomsskolen i Kragerø.
Levangsheia skole og Kragerø 1-7 flyttes til Kalstad skole.
Sannidal skole 1-7 til Helle skole.
Tilpasning av læringssenteret på Kalstad til barneskole.
Læringssenteret flytter til Kragerø skole
Midlertidige skolelokaler på Helle skole til elevtallet er ca. 280 elever
Salg av skolebyggene i Sannidal
Minimum
Besparelse
Andre
antall
antall
besparelser:
elevgrupper
elevgrupper
totalt
2026
S–M–U
S–M–U
Helle 1-7 skole
11 – 7 - 0
3-2-2
Ledelse
Kalstad 8-10 skole
0 – 0 - 16
Totalt 7
Andre ansatte
Kragerø 1-7 skole
12 - 8
SFO-drift
Drift og
Sum elevgrupper
23 – 15 - 16
vedlikehold av
skolebygg
Reduserte kostnader
Grupper:
7mill
Ledere:
2mill
Annet personale:
1,1mill
2031
S–M–U
S–M–U
Helle 1-7 skole
9–6 –0
7–4–4
Ledelse
Kalstad 8-10 skole
0–0–14
Totalt: 15
Andre ansatte
Kragerø 1-7 skole
10–7-0
SFO-drift
Drift og
Sum elevgrupper
19– 3–14
vedlikehold av
skolebygg
Reduserte kostnader
Grupper:
15mill
Ledere:
2mill
Annet personale:
1,1mill
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Skoleskyss

Bygginvestering
er og drift

2036
Helle 1-7 skole
Kalstad 8-10 skole
Kragerø 1-7 skole

S–M–U
8– 5– 0
0– 0 –11
9–6–0

Sum elevgrupper

17-11-11

S–M–U
9-6-7
Totalt: 22

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Reduserte kostnader
22mill
Grupper:
2mill
Ledere:
1,1mill
Annet personale:
Løsningen innebærer at elevene fra Levangsheia må ha skyss til Kragerø eller
Kalstad, Sannidal ungdomstrinn til Kragerø og Sannidal barnetrinn til Helle.
Skoleskyssutgiftene er beregnet (eksklusiv spesialskyss) for 2021 og prosentuelt
synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (100%): 5,7 millioner
Kostnader 2026 (88%): 5 millioner
Kostnader 2031 (75%): 4,3 millioner
Kostnader 2036 (65%): 3,7 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle 1-7, 1,8mill
Kragerø 8-10, 3,7mill
Kalstad 1-7, 0,8mill*
Oppgradering av skolebygg på Kalstad: 13 600 000
Leie av midlertidige undervisningslokaler på Helle 0,4 mill per år frem til 2026

*Denne utgiften må vurderes som usikker, fordi den er knyttet til driftskostnader ved dagens læringssenter.
Da vi ikke kjenner driftsutgiftene til en ombygget skole, velger vi likevel å bruke denne. Men sannsynligvis vil
utgiftene her bli høyere.

Alternativ 5b – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 2,3 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm.
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9, Sannidal 1,4, Sannidal U 1,5
Endring i kostnader til skoleskyss
Sum endrede kostnader
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2026

2031

2036

-7mill

-15mill

-22mill

-2mill

-2mill

-2mill

-1,5mill

-1,5mill

-1,5mill

-1,1mill

-1,1mill

-1,1mill

-3,8mill

-3,8mill

-3,8mill

+1mill
-14,4mill

+0,3mill
-23,1mill

-0,3mill
-30,7mill
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8.5.6 Alternativ 6 -To 1-10 skoler og en 1-7 skole i Sannidal
Følgende skoler legges ned: Levangsheia skole og Sannidal ungdomsskole
Helle skole utvides til å bli en 1.-10. skole.
Alternativ 6b

Elevtall

Prognose
elevtall
2026
S–M–U

2021
S – M – U*
Skoler

Sannidal 1-7

Endringer
Bygningsmessige
konsekvenser
Kostnads
bildet

Prognose
elevtall
2036
S–M–U

S

M

U

S

M

U

S

M

U

S

M

U

98

93

156

86

75

141

72

60

124

67

53

97

178

155

188

166

146

160

143

122

144

129

103

123

77

77

71

50

56

48

53

42

Helle 1-10
Kragerø 1-10

Prognose
elevtall
2031
S–M–U

Sannidal ungdomsskole legges ned. Elevene går på Helle 1-10 skole
Levangsheia skole legges ned. Elevene går på Kragerø skole.
Det kreves påbygging på Helle skole.
Salg av bygningene på Levangsheia skole, Sannidal skole og Sannidal ungdomsskole

Minimum
antall
elevgrupper
2026
Helle 1-10
Kragerø 1-10
Sannidal 1-7

S–M–U
6-4-8
12-8-8
5-3-0

Sum elevgrupper

23-15-16

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:
2031
Helle 1-10
Kragerø 1-10
Sannidal 1-7

7mill
0,9mill
0,55mill
S–M–U
5-3-7
10-7-8
4-3-0

Sum elevgrupper

19-13-15

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

14mill
0,9mill
0,55mill
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Besparelse
antall
elevgrupper
totalt
S–M–U
3-2-2
Totalt: 7

Andre
besparelser:

S–M–U
7-4-3
Totalt: 14

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss
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Skoleskyss

Bygginvesterin
ger og
drift

2036
Helle 1-10
Kragerø 1-10
Sannidal 1-7

S–M–U
5-3-5
9-5-7
4-3-0

Sum elevgrupper

18-11-12

Reduserte kostnader Grupper:
Ledere:
Annet personale:

20mill
0,9mill
0,55mill

S–M–U
8-6-6
Totalt:20

Ledelse
Andre ansatte
SFO-drift
Drift og
vedlikehold av
skolebygg
Skoleskyss

Løsningen innebærer at elevene fra Levangsheia må ha skyss til Kragerø. Sannidal
ungdomstrinn til Helle. Skoleskyssutgiftene er beregnet (eksklusiv spesialskyss) for
2021 og prosentuelt synkende med elevtallet.
Kostnader 2021 (alt1): 4millioner
Kostnader 2021 (100%): 3,5 millioner
Kostnader 2026 (88%): 3,1 millioner
Kostnader 2031 (75%): 2,6 millioner
Kostnader 2036 (65%): 2,3 millioner
Årlige driftsutgifter
Helle 1-10, 1,8mill
Kragerø 1-10, 3,7mill
Sannidal 1-7, 1,4mill
Leie av midlertidige skolebygg frem til elevtallet er ca. 280 elever.
Kostnad 0,4mill per år

Alternativ 6b – Økonomiske konsekvenser
Endret gruppeinndeling, Færre grupper –
reduserte kostnader
Redusert antall skoler – redusert behov for
ledelse 1 årsverk
Redusert antall SFO – redusert behov til
ledelse og drift
Redusert antall skoler – redusert behov for
merkantil ressurs, sosiallærer/rådgiver mm.
Reduserte kostnader til drift av bygg
Levangsheia 0,9, Sannidal U 1,5

Leie av midlertidige skolebygg
Endring i kostnader til skoleskyss
Sum endrede kostnader

2026

2031

2036

-7mill

-14mill

-20mill

-0,9mill

-0,9mill

-0,9mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,7mill

-0,55mill

-0,55mill

-0,55mill

-2,4mill
+0,4mill

-2,4mill
0

-2,4mill
0

-0,8mill
-11,35mill

-1,4mill
-19,95mill

-1,7mill
-26,25mill

Innenfor dette alternativet er det behov å øke kapasiteten på Helle skole i en overgangsperiode frem
til 2024/25. Det kan løses ved å leie funksjonelle lokaler for inntil 70 elever i en oppstartsfase. Årlig
leiepris er ca 400 000 kr.
Det etableres felles skolekretsgrense for Helle og Sannidal og en felles ledelse av skolene.
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8.5.7 Alternativ 7 - Oppvekstsenter på Levangsheia
Et av alternativene i Skolestruktursaken, omhandler etablering av et Oppvekstsenter på Levangsheia,
kombinert skole og barnehage. Dersom etablering av oppvekstsenter medfører tilflytting til
Levangsheia vil det innenfor kostnadsrammene være rom for økning i elevtallet, uten at det tilføres
ekstra ressurser. Dette begrunnes med at bemanningsressursene i det foreslåtte er over lærernorm
og bemanningsnormen for barnehage.
Dersom antallet barn synker i årene fremover, må det vurderes om ressurser må trekkes ut.
Antallet barn som tilhører oppvekstsenteret i årene som kommer, er jamfør prognosen dalende. Det
bør vurderes på hvilket tidspunkt antallet barn er så lavt at det ikke er pedagogisk forsvarlig for sikre
likeverdig opplæring. En opprettholdelse av oppvekstsenter på Levangsheia må vurderes i lys av
dette i årene som kommer.
Forutsetningene for et oppvekstsenter er at det lokaliseres i dagens skolelokaler, grunnet behov for
spesialrom som sløyd, skolekjøkken, skolebibliotek og gymsal. Barnehagebygget selges eller brukes til
annet formål. Et evt salg av barnehagebygget er ikke inntektsberegnet i det følgende.
I alternativet er det vurdert to løsninger: et oppvekstsenter med barnehage + elever 1-7 trinn, og et
oppvekstsenter med barnehage + elever 1-4 trinn.
Kostnadsoverslag
I forhold til bemanning i barnehagen vil det være et behov for å gå ut over bemanningsnormen som
er satt for barnehage, dersom åpningstiden skal beholdes. Bemanningsnormen for 5 barn i
barnehagen (som fra høsten 2021) utløser litt i overkant av 1 stilling i forhold til normen.
Åpningstiden i barnehage er 7.30-16.30, som er 9 timer per dag, mens normal arbeidstid er 7,5 time.
Det vil derfor være behov for å øke bemanning ut over normen for å opprettholde åpningstiden.
Barnehagen ledes per i dag fra Rømerverven barnehage, så det er ingen innsparinger i ledelse ved å
etablere et oppvekstsenter.
Det vurderes til at det kun vil være behov for små tilpasninger av skolens lokale og uteområde for å
kunne benyttes til barnehagedrift. Det er mulig å ta med barnehageutstyr til skolen og installere de
minste barna i det som i dag er SFO sine lokaler på skolen med tilhørende smårom. Uteområdet kan
med noen mindre justeringer være godt tilpasset de minste. Som et estimat bør det settes av kr 1
mill. til oppgradering.
Kombinasjon med alternativene 1-6
Kostnadene ved et oppvekstsenter er gitt under 7a og 7b under. Disse kostnadene må trekkes ifra
innsparingspotensialet som er beregnet i alternativene 1-6, dersom disse skal kombineres.
Skyssutgiftene vil i tillegg bli redusert i alternativ 1-6 dersom det velges en løsning med
oppvekstsenter på Levangsheia. I 2021 ville det for 1-7 trinn innebære en reduksjon i skyssutgifter på
ca 0,5 mill - mens det for 1-4 trinn innebærer en reduksjon i utgifter på ca. 0,3 mill. Dette er relativt
små endringer – og skyssutgiftene går ned i perioden fremover dersom elevtallet reduseres.
7a oppvekstsenter med barnehage og skole 1.-7. trinn
Følgende utvikling i antall barn på oppvekstsenteret er åpenbart vanskelig å forutse, av den enkle
grunn at det er uvisst hvor mange barn som vil bli født på Levangsheia.
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Levangsheia
År/gruppe
2021
2022*
2023
2024
2025
2026
2031
2036

Barnehage
1
1
2
2
2
2
2
1
1

Skole

2 små 3 4 5 store Bhg 1 2 3 4
2
3 0 2 2
4
7 4 3 6 6
1
3 2 0 2
4
7 2 4 3 6
2
4 1 2 0
3
7 3 2 4 3
2
4 2 1 2
5
9 0 3 2 4
2
4 2 2 1
5
9 2 0 3 2
2
4 2 2 2
6 10 1 2 0 3
2
3 2 2 2
6
9 2 2 2 2
1
2 1 1 1
3
5 1 2 2 2

Oppvekstsenter
1.-4.

19
15
12
9
7
6
8
7

G 5 6 7
2
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
3
4

3
6
6
6
3
2 4

6
3
6
6
6
3

2 1 2
2 2 2

Bhg+ Bhg+
G
1.-4.tr 1.-7.tr
skolen
5.-7.
15 1
34
26
41
15 1
30
22
37
30
19
37
18 1
15 1
24
18
33
20
16
29
13 1
16
25
9 1
15
13
17
5 1
22
13
12
18
6 1

*Alle tall som har fargen blå, er prognoser, eller påvirket av prognoser. Prognosetallene er, som de øvrige prognosetallene i denne
rapporten, basert på Levangsheia sin andel av det totale barnetallet/elevtallet, slik det fordeler seg i kommunen per i dag. Et anslag på 2
fødte i året på Levangsheia er antakelig et optimistisk anslag.

Avdelingsleder/Oppvekstleder 0,5 årsverk
Oppvekstsenteret legges inn under Kragerø skole og ledes derfra uten at det avsettes flere ressurser,
men det avsettes ressurser tilsvarende 50% som personalleder og faglig ansvarlig (avdelingsleder).
Det må etableres en minnelig ordning for å kunne delta på fagutviklingsmøter innenfor skole og
barnehage.
Lærere 4 årsverk i skoleåret 2021/22
1-4 trinn har i snitt 26 undervisningstimer pr uke, det utgjør et lærerårsverk. Men lærernormen tilsier
at det skal være en lærer på 15 elever, derfor er det behov for ytterligere ca.0,4 årsverk for å innfri
innenfor normen. I tillegg er det behov for noe styrking som en følge av behov for ressurser tilknyttet
spesialundervisning i 0,3 årsverk. Total 1,8 årsverk lærerressurs.
5-7 trinn har i snitt 29 undervisningstimer pr uke, det utgjør 1,16 lærerårsverk. Lærernormen tilsier at
det skal være en lærer på 20 elever – så det er innenfor normen. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig
for å oppfylle opplæringsloven å ha litt over et årsverk lærer for denne elevgruppen. Det er behov for
å styrke lærerressursen for å innfri krav til praktiske fag, tilpasset opplæring og spesialundervisning.
Det ansees derfor som nødvendig å styrke 5-7 trinn med 1 årsverk. Totalt 2,2 årsverk lærerressurs i
2021.
Barnehagelærere 1,4 årsverk
Barnehagen har krav til pedagogtetthet og til bemanning: en voksen per tre barn under 3 år og en
voksen per 6 barn i alderen 3-5 år. Per 2021 er to barn under 3 år – utløser 0,7 pedagog stilling, de
øvrige 4 barna (3-5 år) utløser også ca. 0,7pedagog stilling. Totalt ca. 1,4 årsverk.
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Assistent 1 årsverk
Det vil i tillegg være behov for en assistent, for annet elevrettet arbeid som tildeles av avdelingsleder
tilsvarende 1 årsverk.
BUDSJETT 2021/22
Avdelingsleder
Lærere
Pedagoger barnehage
Assistent
Totalt
Driftsutgifter:
Pedagogiske materiale, Undervisningsmateriell og kontorkostnader
Sum skolebudsjett
Årlige driftsutgifter bygg skole 900 000 - bhg 280 000
Totalt
Oppgradering uteområde (engangssum 2021)

Årsverk
0,5 årsverk
4 årsverk
1,4 årsverk
1 årsverk
6,9 årsverk

5 250 000
350 000
5 550 000
620 000
6 170 000
1 000 000

Sammenlignet med budsjett 2021 avsatt til Levangsheia barnehage (1,53 mill) og Levangsheia skole
(4,43 mill), betyr dette en innsparing på 0,4 mill.
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7a oppvekstsenter med barnehage og skole 1.-4. trinn
Det legges til grunn at oppvekstsenter begrenses til 1-4 trinn og at elevene 5.-7. trinn (15 elever)
overføres til Kragerø skole.

Levangsheia
År/gruppe
2021
2022*
2023
2024
2025
2026
2031
2036

Barnehage
1
1
2
2
2
2
2
1
1

2
2
1
2
2
2
2
2
1

små
3
3
4
4
4
4
3
2

Skole
3
0
2
1
2
2
2
2
1

4
2
0
2
1
2
2
2
1

5
2
2
0
2
1
2
2
1

store
4
4
3
5
5
6
6
3

Bhg
7
7
7
9
9
10
9
5

Oppvekstsenter

1 2 3 4
4

2
3
0
2
1
2
1

3
4

2
3
0
2
2
2

6
3
4

2
3
0
2
2

6
6
3
4

2
3
2
2

1.-4.
19
15
12
9
7
6
8
7

G Bhg + 1.-4.tr
26
22
19
18
16
16
17
12

2
1
1
1
1
1
1
1

Avdelingsleder/Oppvekstleder 0,5 årsverk
Oppvekstsenteret legges inn under Kragerø skole og ledes derfra uten at det avsettes flere ressurser,
men det avsettes ressurser tilsvarende 50% som personalleder og faglig ansvarlig (avdelingsleder).
Det må etableres en minnelig ordning for å kunne delta på fagutviklingsmøter innenfor skole og
barnehage.
Lærere 1,8 årsverk
1-4 trinn har i snitt 26 undervisningstimer pr uke, det utgjør et lærerårsverk. Men lærernormen tilsier
at det skal være en lærer på 15 elever, derfor er det behov for ytterligere ca.0,4 årsverk for å innfri
innenfor normen. I tillegg er det behov for noe styrking som en følge av behov for ressurser tilknyttet
spesialundervisning i 0,3 årsverk. Total 1,8 årsverk lærerressurs.
Barnehagelærere 1,4 årsverk
Barnehagen har krav til pedagogtetthet og til bemanning: en voksen per tre barn under 3 år og en
voksen per 6 barn i alderen 3-5 år. Per 2021 er to barn under 3 år – utløser 0,7 pedagog stilling, de
øvrige 4 barna (3-5 år) utløser også ca. 0,7pedagog stilling. Totalt ca. 1,4 årsverk.
Assistent 0,7 årsverk
Det vil i tillegg være behov for en assistent, for annet elevrettet arbeid som tildeles av avdelingsleder
tilsvarende 0,7% årsverk.
BUDSJETT 2021/22
Avdelingsleder
Lærere
Pedagoger barnehage
Assistent
Totalt
Driftsutgifter:
Pedagogiske materiale, Undervisningsmateriell og kontorkostnader
Sum skolebudsjett
Årlige driftsutgifter bygg skole 900 000 - bhg 280 000
Totalt
Oppgradering uteområde (engangssum 2021)
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Årsverk
0,5 årsverk
1,8 årsverk
1,4 årsverk
0,7 årsverk
4,6 årsverk

3 500 000
300 000
3 800 000
620 000
4 420 000
1 000 000
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9. Oppsummering og anbefalinger
Dersom Kragerø kommune skulle besluttet en skolestruktur uten å hensynta at det allerede finnes
skoler i kommunen, altså startet på scratch- så ville det første spørsmålet vært hvor mange elever
som skal ha tilbudet. Med et elevtall synkende mot 800 fra 1-10 trinn ville utgangspunktet vært at
det er behov for to jevnstore skoler fra 1-7 trinn og en skole fra 8-10 trinn. Argumentet for dette vil
være at tre jevnstore skoler vil gi faglig og sosiale robuste miljøer, muligheter for å sette sammen
grupper av god pedagogisk størrelse og gi effektiv bruk av skolebygg. Hadde Kragerø kommune ikke
behøvd å ta andre hensyn i spørsmålet om framtidig skolestruktur kunne dette vært en relativt enkel
avgjørelse.
Slik er det imidlertid ikke. Kommunen har selvsagt en skolestruktur, og denne legger premisser også
for framtidige løsninger. Selv om det er slik, er det viktig i en sak som skal vurdere endringer at man
til en viss grad frigjør seg fra hvordan ting har vært og som man er vant til. Enhver endring vil
innebære at noe blir annerledes og vil skape motstand, og erfaringsmessig er det et stort
engasjement rundt spørsmål om hvor skolen skal ligge. Dette er også tilfelle i denne saken, som
høringen viser. Høringsinnspillene inngår i utredningen og bør tillegges vekt i den endelige
beslutningen.

9.1 Om utredningen
Foreliggende utredning er utarbeidet på bakgrunn av et behov for å vurdere om nåværende
skolestruktur i Kragerø kommune bør endres på bakgrunn av spesielt to forhold:
-

Elevtallet i Kragerøskolen er synkende, og prognoser for utviklingen framover tilsier at denne
utviklingen fortsetter og er vesentlig.
Kommunens økonomiske situasjon. Kragerø kommune mangler økonomisk handlingsrom til å
møte veksten i etterspørselen etter tjenester til de eldre aldersgruppene i befolkningen.
Veksten forventes å bli betydelig.

Disse utfordringene er detaljert beskrevet og tydeliggjort i en rekke dokumenter de senere årene –
budsjett og handlingsplaner, Kostra- og befolkningsanalyser, Perspektivanalysen (2020) og Strategisk
plan for Helse og omsorgstjenestene med underliggende delplaner (2020-21).
På bakgrunn av dette har Kragerø kommunestyre bla vedtatt følgende:
Fra vedtatt Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-202258
«I økonomiplanperioden går antallet elever i skolene ned. […] Dette krever en vurdering av hvor
mange skoler vi skal ha i kommunen. Det er ulike faglige begrunnelser rundt hva som utgjør en god
størrelse for en skole, med hensyn til antall elever. […] Videre er det en oppfatning at det kan gi en
større fleksibilitet i drift av skole dersom man legger opp til minst to-parallell på alle trinn, altså at
man har minst to klasser/grupper per trinn. Det finnes også ulike faglige synspunkt på hvor stort et
lærerkollegium minimum bør være for å sikre god faglighet. […] En sak som viser om det er aktuelle
alternativer til dagens struktur legges frem i løpet av 2019.»

58

Kragerø kommunestyrets møte 13.12.2018, sak 97/18, kapittel 4.4.2
https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1042328&scripturi=/innsyn.aspx&ski
n=infolink&Mid1=2301&
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Fra vedtatt Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-202359
«Det faktum at gruppen eldre øker raskt og mye, mens antall barn og unge faller tilsvarende, gjør det
nødvendig å flytte ressurser. Dette ble omtalt og vist også i fjorårets budsjettdokument og førte til en
forskyvning av ressurser mellom rammeområdet Oppvekst til rammeområdet helse og Omsorg.
Denne allokeringen må fortsette. Vi kan forvente en betydelig vekst i etterspørselen etter tjenester til
eldre, herunder helsetjenester og bolig, samtidig faller elevtallet i enkelte skoler så mye at en
vurdering av Kragerøs skolestruktur er nødvendig. Dette arbeidet er i gang. Kragerø kommune vil ha
små muligheter til å styrke tjenestene til eldre i særlig grad uten at det omstilles midler fra andre
deler av tjenesteapparatet. Et vesentlig økt behov for omsorgstjenester i årene som kommer er
udiskutabelt og må prioriteres, selv om det også innenfor dette tjenesteområdet er behov for og bør
være grunnlag for kostnadsreduksjoner»
Fra vedtatt Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-202460
«Demografiutfordringene fortsetter. Foreslåtte tiltak i økonomiplanen legger denne utviklingen til
grunn. Dette gjør at en må skalere det tjenestetilbud en skal yte i forhold til en ny økonomisk
situasjon, og innrette tilbudene i forhold til behovene som skal dekkes. Det må gjennomføres
strukturelle grep for å få dette til. Det gjelder spesielt helse og omsorg, men også innen skole og
barnehager må det gjøres strukturelle endringer som følge av fallende barnetall. Resten av
kommunen må også bidra gjennom f.eks. stordriftsfordeler, samt mer forenklet og rasjonell drift.»
Kommunestyrets vedtak 18.05.2020
Utredning av mulig ny skolestruktur i Kragerø kommune
Ved vurdering av ny skolestruktur bør følgende prinsipper legges til grunn:
· Barnas beste skal legges til grunn for alle vurderinger.
· Prinsippet om nærmiljøskole skal veie tungt for elever på 1 - 7 trinn
· Små barn er mer sårbare for lang vei til skolen, med skoleskyss, enn eldre elever.
· God kvalitet på inne - og uteområder bør vektlegges.
· Nærmiljøskoler er viktig for fortsatt bosetting i de kommunesentra som er beskrevet i
kommuneplanen.
· I utredningen skal det klart framkomme fordeler og ulemper ved de ulike alternativene herunder
også samfunnsmessige konsekvenser, som skolens betydning for lokalsamfunnet.
· Med bakgrunn i tidligere erfaringer i Kragerø er det viktig å en oversikt over hvilke økonomiske
konsekvenser det vil medføre for kommunen dersom eventuelt nedlagte skoler medfører at elever
søker seg til private alternativ.
Med bakgrunn i dette og administrasjonens tidligere arbeid ønskes følgende utredet og lagt på
høring:
1. Dagens skolestruktur: en 1-10 skole, en 8-10 skole, tre 1-7 skoler.
2. En 1-10 skole og to 1-7 skoler.
3. En 8-10 skole og tre 1-7 skoler.
4. To 1-10 skoler.
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Kragerø kommunestyrets møte 12.12.2019, sak 130/19,
https://innsyn.onacos.no/kragero/wfdocument.aspx?journalpostid=&dokid=973573&
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5. En 8-10 skole og to 1-7 skoler
6. To 1-10 skoler og en 1-7 skole.
7. Det utredes oppvekstsenter på Levangsheia med 1 - 7 trinn og barnehage. Utredningen tas inn i
forslag 2-6.»
8. To 1-10 skoler Kragerø og Sannidal og to 1-4 skoler Levangsheia og Helle.
9. Det utredes Kragerø 1-10 trinn, Sannidal 1-10 trinn. Levangsheia 1-4 trinn som et oppvekstssenter
med felles adm Kragerø skole. Helle 1-4 trinn som oppvekst senter med barnehage og felles
administrasjon Sannidal 10. Gjennomgang av kostnader for drift av skolekontoret (oppvekst/stab).
Ved en gjennomgang av skolestrukturen må oppvekst/stabs organisering ses på å tilpasses ny
struktur. Innsparingstiltak må synliggjøres.
Administrasjonen presenterer en plan for høringsprosessen i siste kommunestyre før sommeren

9.2 De vesentlige momentene i utredningen
Utredningen peker ikke på ett bestemt alternativ til strukturendringer. Alle alternativer, inkludert å
beholde nåværende struktur vil ha både «positive» og «negative» konsekvenser knyttet til seg, og i
beslutningen om hvilke forhold som skal veie tyngst er det betydelig rom for vurdering – faglig,
økonomisk og politisk.
Utredningen belyser etter beste evne de forholdene som bør ha betydning for de valg som skal tas,
oppsummert er konklusjonene av disse slik:
Befolkningsutvikling
Basert på best tilgjengelige prognoser for den demografiske utviklingen i Kragerø slår utredningen
fast at elevtallet i Kragerøskolen vil fortsette å synke de nærmeste 10-15 årene. Antagelser om en
annen utvikling kan ikke belegges med faktagrunnlag og baserer seg mest på ønsket om en utvikling
som vil innebære netto tilflytning av barnefamilier og/eller et fødselstall som ikke harmonerer med
dagens realiteter. Et gradvis lavere elevtall er et tungtveiende argument for å vurdere om dagens
skolestruktur skal videreføres.
Kommuneøkonomi
Summen av den demografiske utviklingen, en varslet generelt svakere kommuneøkonomi i Norge og
en høy gjeldsgrad gir store utfordringer mht prioritering av kommunens ressurser. Uavhengig av
strukturelle betingelser vil det bli nødvendig å flytte ressurser fra tjenester til barn og unge og over til
den eldre delen av befolkningen. En slik allokering vil ikke alene være tilstrekkelig til å dekke de
behovene som vil følge av økningen i antall eldre, men uten dette bidraget vil det være særdeles
vanskelig for kommunen å innfri sine forpliktelser til denne gruppen.
Nasjonale krav og føringer
Staten overlater til kommunene å organisere skoledriften slik kommunen selv finner best, men uten
å ta hensyn til lokale prioriteringer i sine økonomiske overføringer. Dyrere løsninger enn det som
legges til grunn i beregningene av rammetilskuddet må kommunen selv finansiere, og for Kragerøs
del, ved hjelp av ressurser fra andre tjenesteområder. Staten stiller imidlertid en del krav til skolens
omfang, innhold og kvalitet som skal innfris uavhengig av lokale forhold. Disse kravene kan påvirke
strukturelle forhold, som det at kravene til lærernes undervisningskompetanse gjelder like mye på en
liten skole som på en større. Kompetansekravene skal sikre kvaliteten i opplæringen og et likeverdig
opplæringstilbud uavhengig av hvilken skole eleven går på.
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Læreplanen; Kunnskapsløftet 2020, er en forskrift til opplæringsloven som kommunen har plikt til å
påse at følges i alle skoler. Muligheten til å sikre den nødvendige bredde og dybde i lærerkollegiets
kompetanse reduseres der den samlede lærerressursen er liten. Det samme gjelder for læreplanens
forutsetning om at god undervisningspraksis skal utvikles kollektivt i profesjonsfelleskapet på skolene
og på tvers av skolene. Dette er et argumenter for at skoler generelt bør være over en viss størrelse
og gjelder både på barne- og ungdomstrinnet.
De fleste norske skoler er i internasjonal sammenheng små. Som utredningen peker på er det ingen
entydig forskning som gir svar på hva som er en ideell skolestørrelse. Like fullt er hensynet til bredde
og kvalitet i undervisningen et viktig poeng i spørsmålet om hvor liten eller stor en skole kan/bør
være. I Kragerø er spennet relativt stort fra ca 30 elever på Levangsheia til ca 500 på Kragerø. Det kan
absolutt diskuteres om en så vesentlig forskjell i størrelse gir et likeverdig opplæringstilbud.
Den nasjonale lærernormen som bestemmer hvor mange elever den enkelte lærer skal ha i ordinær
undervisning oppfattes av mange som en bestemmelse som begrenser det lokale handlingsrommet.
Uavhengig av dette må kommunen søke en organisering som optimaliserer gruppestørrelsen i
forhold til lærernormen. De ulike alternativene i utredningen synliggjør mulighetene for å spare
ressurser med utgangspunkt i antall grupper alternativet gir, nå og senere.
Ressursbruk utover lærerressurser til ordinær undervisning
Som informasjonen hentet fra Kostra viser, bruker Kragerø kommune mer ressurser på skole enn det
sammenlignbare kommuner gjør og mer enn gjennomsnittet for kostragruppe 11. Brutt ned til de
enkelte funksjoner framkommer det at kommunen har særlig store kostnader til spesialundervisning,
SFO og skoleskyss. Det er bekymringsfullt at 23% av lærerressursene i skolen i dag benyttes til
spesialundervisning (jfr. kap. 5.2.3). Uten at elever med rett til spesialundervisning mister denne
retten er det nødvendig å redusere ressursbruken. Dette må realiseres uavhengig av om det tas
strukturgrep. Ambisjonen bør være et kostnadsnivå likt gjennomsnittet av kostragruppe 11. I så fall
betyr det en innsparing på kr 3,5 millioner i lærertimer til spesialundervisning.
Kragerø kommune har også en utstrakt bruk av assistenttimer. Disse er knyttet til ulike
arbeidsoppgaver, også i spesialpedagogisk sammenheng. Det bør gjøres en kritisk gjennomgang av
kommunens assistentbruk i den hensikt å redusere dette.
Kostra viser også at Kragerø kommune bruker mye ressurser på SFO (jfr, kap. 5.2.4). Et synkende
elevtall gir et lavere antall barn i SFO selv om andelen barn som benytter tilbudet er stabilt.
Hoveddelen av kostnadene er lønn til personalet, noe som tilsier en høyere bemanning i Kragerø enn
i sammenlignbare kommuner. Kommunen bør kunne redusere den samlede personalressursen til
SFO slik at den harmonerer med snittet av kostragruppe 11, noe som vil gi en årlig innsparing på kr
2,5 mill.
For både spesialundervisning og SFO-drift har det betydning hvor mange skoler ressursene fordeles
på, potensialet for effektivisering er større der ressursene kan samles. Men også med dagens
skolestruktur er det rom for redusert ressursbruk.
Skoleanleggene – beskaffenhet og kapasitet
Kragerø kommune har investert betydelige midler i skoleanleggene sine. Generelt er anleggene i en
god forfatning, men fortsatt er det behov for vedlikehold, oppgraderinger og tilpasninger til endrete
krav og forventninger. Utredningen beskriver hva det koster å drifte anleggene samt hva som er
beregnet å være vedlikeholdskostnader i et femårsperspektiv (jfr. kap.6.3). Den skolen som har det
største behovet for utbedringer er Sannidal ungdomsskole der det må påregnes kostnader i
størrelsesorden 7 mill. i løpet av få år. Dette må vurderes opp mot alternativet som er å samle
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ungdomsskoleelevene i en skole, noe som med bakgrunn i elevtallet vil gi en bedre skolestørrelse.
Flere av alternativene som beskrives i utredningen innebærer å gå fra to til en skole for
ungdomstrinnene, noe som vil være å anbefale i det pedagogiske perspektivet.
En vesentlig faktor å ha med i vurderingen av antall skoler og hvilke det skal satses på i et 10-15års
perspektiv, er hvor mange elever skolen kan ta imot uten at det krever vesentlige investeringer.
Kommunens økonomi tillater i liten grad økte investeringskostnader og skal i henhold til nylig
vedtatte plan for videre utvikling av omsorgstjenestene investere innenfor det tjenesteområdet.
Som skolestrukturutredningen viser, vil flere av alternativene først kunne realiseres når nedgangen i
elevtallet er større enn i dag og i de aller nærmeste årene. Dette er en viktig premiss, og et argument
for å realisere eventuelle endringer litt fram i tid. Beslutningen kan imidlertid tas nå. I den grad
endringer kan gjennomføres ved at det er ledig kapasitet i de skolene elevene skal overføres til, bør
dette vektlegges ved tidspunkt for gjennomføring. Alternativet- utbygging eller leie av midlertidige
lokaler -innebærer kostnader som påvirker innsparingsmulighetene.
Kommunens bosettingsmønster og geografi
De fleste av Kragerø kommunes elever bor i Kragerø sentrum (46%), på Helle (27%) og i Sannidal
(20%). Ca 4% av elevene er bosatt i området fra Kjølebrønn til Risør grense og ca 3% på øyene.
Bosettingsmønsteret bør gjenspeiles i tjenestestrukturen slik at skolene konsentreres om de
områdene der det bor flest. Samtidig må konsekvensene av avstand mellom hjem og skole
synliggjøres og i noen tilfelle direkte påvirke hvilke valg som er mulig å ta. I all hovedsak er det
uproblematisk å skysse kommunens elever nesten uavhengig av hvor skolene ligger, med ett unntak.
Situasjonen for de elevene som i dag bor lengst sør mot Risør grense og går på Levangsheia skole bør
vurderes særskilt. Ved en nedleggelse av Levangsheia må disse elevene skysses til Kragerø skole, noe
som for de det gjelder vil gi en reisetid på ca 75 minutter hver vei. En daglig reisetid på ca 2.5 time t/r
er mer enn det vi anser som akseptabelt for barn i alderen 6-10 år og det anbefales derfor at
Levangsheia skole opprettholdes inntil videre, så lenge det ikke finnes akseptable skyssløsninger for
de minste barna. Dette gjelder uavhengig av evt andre strukturendringer
Dersom skoletilbudet på Levangsheia opprettholdes de nærmeste årene vil det sannsynligvis være
svært aktuelt å vurdere en oppvekstsentermodell der barnehage og skole drives på ett og samme
sted under felles ledelse. Denne modellen er vurdert i alternativ 7.
En forutsetning for å kunne beholde Levangsheia skole er at elevtallet ikke synker vesentlig utover
det prognosene tilsier. Hva det eksakte minimumsantall elever for at det skal la seg gjøre å gi et godt
og forsvarlig skoletilbud er, er vanskelig å være presis på. Årsaken er bl a at det henger sammen med
alderssammensetningen i elevgruppa. Utredningen argumenterer for at kvaliteten i opplæringen til
en viss grad henger sammen med skolestørrelse, det betyr at det skal tungtveiende grunner til å
opprettholde skoler der elevgrunnlaget er lite. Reisevei til og fra skolen kan være et slikt argument,
men kan ikke helt fristilles fra elevtallsutviklingen. Denne utviklingen bør derfor følges nøye når det
gjelder Levangsheia og jevnlig vurderes på nytt.
Skolens betydning i lokalmiljøet
Skolene blir ofte et samlingssted for lokale aktiviteter og arrangementer utover det som skjer i
skolens egen regi. Dette representerer en egenverdi i lokalmiljøet og trekkes ofte fram i diskusjoner
rundt konsekvensene av at nærmiljøskolen kan bli nedlagt. Utredningen omtaler også dette aspektet,
men det er viktig å understreke at det som bør og skal veie tyngst i diskusjonen om skole er skolens
mandat og samfunnsoppdrag, og kommunens ansvar for å sikre et forsvarlig, godt og likeverdig
opplæringstilbud innenfor de rammene kommunen har.
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