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Kapittel 1 – bakgrunn og sammendrag 
 

Vedtaket 
Kragerø kommune har vedtatt å utrede mulige endringer i nåværende skolestruktur. I 

Kommunestyremøte 18. mai 2020 ble det fattet følgende vedtak1: 

«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.  

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.» 

 

Bakgrunn 
Behovet for å vurdere skolestrukturen kan beskrives i tre forhold:  

· Den demografiske endringen (Kragerø befolknings antall og alder) medfører at elevtallet går 

nedover i årene som kommer. Inneværende skoleår går det 1092 elever totalt i alle skolene 

(offentlige grunnskoler og Montesorriskolen) og det forventede elevtallet totalt sett i 

kommunen i 2025 er 940. Elevtallet forventes å synke ytterligere ned til 860 i 2029. Det betyr at 

                                                           
1 Kragerø kommune Kommunestyret møte 18.05.5050, sak 20/41 
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elevtallet synker med i overkant av 20% på 10 år.   

 

· For det andre er den samlede ressursbruken til skole i Kragerø kommune høyere enn 

sammenlignbare kommuner. Gjennom en vurdering av kostander til grunnskole i sammenligning 

med andre kommuner (KOSTRAgruppe 11), er det teoretiske handlingsrommet («merforbuket i 

Kragerø») 18,7 mill. kroner. Når elevtallet går ytterligere ned i årene som kommer, vil utgiftene 

per elev øke dersom vi opprettholder dagens skolestruktur. Kragerø kommunes kostnader til 

skoledrift kan være mye høyere enn andres, dersom vi har økonomi til det. Når analyser viser at 

Kragerø kommune har store økonomisk utfordringer og en tjenesteproduksjon som er for 

kostbar i forhold til inntektene, er det naturlig å vurdere nivå på tjenesteproduksjonen innenfor 

områder som har et høyt kostnadsnivå.  

 

· For det tredje overstiger den samlede kapasiteten i kommunens skolebygg dagens behov. De 

offentlige skolebyggene har til sammen en kapasitet på 1530 elever – til dagens ca. 1040 

grunnskoleelever og ytterligere 70 voksne. Det vil si at byggene per i dag har plass til ytterligere 

ca 430 elever og denne overskuddskapasiteten øker i takt med at elevtallet går ned.  

Å diskutere skolestruktur er krevende. Alle har et forhold til skolen sin, og de fleste vil ha mange og 

gode argumenter for at skolen bør bestå. Like fullt er det, med bakgrunn i begrunnelsen over, 

nødvendig å vurdere endringer. Grunnleggende for skoletilbudet i Kragerø kommune er at alle barn 

skal ha et trygt og godt læringsmiljø, der lovens krav til grunnskoleopplæring ivaretas fullt ut. 

Samtidig er det nødvendig å tilpasse skoledriften til dagens og framtidens realiteter. Et synkende 

elevtall i kombinasjon med et økende antall eldre og svak kommuneøkonomi nødvendiggjør uten tvil 

endringer. 

Kommunestyret har bedt om at ulike alternativer utredes og legges ut til høring. Disse presenteres i 

dette dokumentet. Alternativene innebærer ulike konsekvenser, der de økonomiske konsekvensene 

er tydeliggjort. Det er viktig å understreke at spørsmålet om endringer i skolestrukturen reises 

nettopp av økonomiske årsaker og derfor har stor betydning. 

 

Sammendrag av alternativene 
Alternativ Innsparingspotensiale 

1. Dagens skolestruktur: en 1-10 skole, en 8-10 skole, tre 1-7 skoler.    -0,75 mill. 

2. En 1-10 skole og to 1-7 skoler.   -7,1 mill. 

3. En 8-10 skole og tre 1-7 skoler.   -5,1 mill. 

4. To 1-10 skoler.    -5,38 mill.  

5. En 8-10 skole og to 1-7 skoler.  -9,53 mill. 

6. To 1-10 skoler og en 1-7 skole.  -7,63 mill 

7. Det utredes oppvekstsenter på Levangsheia med 1 - 7 trinn og barnehage. 
Utredningen tas inn i forslag 2-6.   

Ingen 

8. To 1-10 skoler Kragerø og Sannidal og to 1-4 skoler Levangsheia og Helle.  Økte utgifter tilsvarende 
0,25 mill 

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.  

-1,89 mill. 

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.» 

Omtales i 
Kommunedirektørens 
budsjettforslag for 2021 
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Kapittel 2 – premisser for vurdering av alternativer  

 

Skolens samfunnsmandat 
Skolene har et samfunnsmandat, som betyr at samfunnet har gitt skolene et oppdrag. Den enkelte 

elev skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som skal danne grunnlaget for at 

eleven senere i livet skal kunne ha et arbeid og delta i samfunnet. I tillegg skal skolen bidra til at den 

enkelte elev utvikler holdninger og verdier som kjennetegner vårt samfunn og skal hjelpe oss å leve, 

lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid.  På denne måten 

kan skolens samfunnsmandat forstås som et individuelt prosjekt og et samfunnsprosjekt. Felles for 

begge er at skolen skal utdanne og danne personer som støtter opp om og viderefører samfunnet 

som politisk prosjekt − med andre ord demokratiet. 

Skolene i Kragerø skal, uansett antall og størrelse, oppfylle dette samfunnsmandatet. 

 

Nærmiljø og sosiale momenter 
Skolen er ofte et samlingspunkt i nærmiljøet, særlig gjelder det i mindre grender og bygder. Skolens 

funksjon er i første rekke å være en læringsinstitusjon i tråd med Opplæringslovens bestemmelser, 

men i kulturell og sosial forstand har den tradisjonelt hatt en bredere betydning som samlingssted. 

Gymsalene benyttes fremdeles i stor grad til idrettsformål på skolene etter skoletid, med unntak av 

Levangsheia som har sitt eget idrettsanlegg på Gåsmyr.  

For en grend/boområde kan nedlegging av skolen føre til endringer, selvsagt med både positive og 

negative fortegn. Muligheten for elevene til å bli inkludert i et større miljø åpner for et større 

mangfold av venner og interesser, mens det kan være en utfordring for andre å forlate noe som er et 

kjent og oversiktlig miljø. Uansett har elever krav på et godt og trygt skolemiljø der de kan oppnå 

faglig, sosial og personlig vekst og utvikling. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 
Det er naturlig å tenke at endringer i skolestruktur kan få innvirkning på samfunnsutviklingen lokalt, 

herunder: lokalt nærings- og arbeidsliv, kulturtilbud, bosetting, infrastruktur, kollektivtilbud.  

For Kragerø kommune er samfunnsutviklingen med et lavere antall barn, allerede et faktum. Så selv 

om skolestrukturen har vært lik over flere år, så blir det ikke flere barn i kommunen. Spørsmålet blir 

derfor hva som påvirker demografien og hvorvidt endring i skolestruktur er en konsekvens – og ikke 

en pådriver i befolkningssammensettingen. Det er ingen naturlov og heller ingen forskning som klart 

kan definere hva som skjer som følge av skolenedleggelse, annet enn at kommunen skaffer seg et 

bedre økonomisk handlingsrom.  

En stadig nedgang i antall barn gjør at kommunens inntektsgrunnlag for å drive skole reduseres 

jevnlig det neste ti-året. Det betyr at skolens økonomiske ramme ikke kan bære ansvaret for de 

samfunnsmessige konsekvensene innenfor dagens struktur.   
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Barns beste 
Norge har anerkjent Barnekonvensjonen og må derfor forholde seg til de rettighetene som følger av 

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

barnerettighetsperspektiv hvor barn og ungdom har rettigheter som skal oppfylles. Det innebærer 

anerkjennelse, respekt og beskyttelse av barns verdighet og integritet. 

I arbeidet med denne høringen skal barna få komme til orde. Det vil bli laget en egen presentasjon av 

høringen som skal brukes i elevrådene, og elevrådsansvarlige (lærere) vil få en innføring i saken i 

forkant.  

I den endelige saken om skolestruktur, som følger etter at høringsrunden er gjennomført og 

innspillene er vurdert, vil det fremkomme hvordan barnas beste er undersøkt, og hvilket innhold 

vurderingen av barnas beste har.  

 

Skolestørrelse  
Det er kommunene selv som bestemmer hvor store skoler de ønsker å ha.  Valget om skolestørrelse 

skal baseres på en helhetlig vurdering i forhold til hva som er den beste løsningen for skolene lokalt. 

Kvaliteten i norsk skole måles etter faktorer som elevenes læringsutbytte og sosial kompetanse, 

motivasjon for læring, tilpasset opplæring, medvirkning, vurdering og samarbeid med foresatte. Det 

foreligger lite norsk forskning om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet. Thomas Nordal 

peker på læringsmiljøet som den faktoren som betyr mest for elevenes læring.2  

Internasjonal forskning indikerer at den optimale skolestørrelsen ligger på mellom 600 og 900 elever. 

I internasjonal sammenheng regnes skoler på 300 – 900 elever som små, mens en stor har over 1000. 

Dette blir ikke relevante størrelser for norske skoler og dermed er det vanskelig å overføre 

forskningsresultater direkte. I norsk sammenheng kan man klassifisere skoler på under 100 elever 

som små og skoler over 500 elever er store. Tendensen i Norge er at det blir færre og større skoler.   

Argumenter for små og store skoler i norsk sammenheng 

Små skoler (en klasse per trinn eller mindre): 

 Lite fagmiljø og utfordrende med nok 
og riktig kompetanse, spesielt etter 
2025 

 Sårbart ved for eksempel 
videreutdanning og sykdom 

 Gir tilhørighet til nærmiljøet 

 Tett på hver enkelt elev gjør oppfølging 
enklere 

 Trygt og godt læringsmiljø 
o Kjent og oversiktlig 
o Lite sosialt spillerom 

Store skoler: 

 Stort, robust fagmiljø og godt 
sammensatt kompetanse  

 Høy kapasitet 

 Økt reisevei for flere elever 

 Stordriftsfordeler, kostnadseffektivt 

 Trygt og godt læringsmiljø 
o Stort og uoversiktlig 
o Stort sosialt spillerom 

 

 

                                                           
2 Professor i pedagogikk ved Høyskolen i Innlandet. Se for eksempel: https://forskning.no/skole-og-utdanning-
samfunnskunnskap-barn-og-ungdom/sann-far-vi-god-skole-mener-skoleforskeren/498374  

https://forskning.no/skole-og-utdanning-samfunnskunnskap-barn-og-ungdom/sann-far-vi-god-skole-mener-skoleforskeren/498374
https://forskning.no/skole-og-utdanning-samfunnskunnskap-barn-og-ungdom/sann-far-vi-god-skole-mener-skoleforskeren/498374
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Det kan ikke konkluderes med at skolestørrelsen alene har stor effekt på kvaliteten på opplæringen. 

Skolestørrelse kan likevel ha betydning for kvaliteten gjennom hvilke muligheter man har til 

tilstrekkelig fagkompetanse i personalet. 

For å innfri lovkravene forutsettes det at skolene har et lærerkollegium som dekker lærernormen3, 

som innfrir kompetansekravene i fag til lærere fra 20254, som har kompetanse og kapasitet til å 

gjennomføre intensiv opplæring og som legger til rette for tilpasset opplæring. 

Når skolene blir små vil ikke kollegiene være av en slik størrelse at man kan oppfylle 

kompetansekravene fra 2025.  I denne sammenhengen defineres store skoler til å være enheter med 

to paralleller, to klasser per trinn, og små enheter til en klasse per trinn eller mindre. 

Skolestørrelsen kan påvirke kvaliteten når størrelsen sees i lys av andre faktorer, som: Skolens 

organisering og struktur, ledelse, ansvarsfordeling, arkitektur, utemiljø, kompetanse på læringsmiljø 

og relasjonsbygging, elev- og læringssyn, tverrfaglig samarbeid, 

Det finnes altså både forskning og erfaringer som taler for både små og store skoler og små og store 

elevgrupper.  Generelt kan man si at organiseringen av undervisningen vil ha større betydning for 

kvaliteten enn hva størrelsen har. Pedagogiske argumenter vil derfor normalt ikke ha betydning for 

valg av endringer i skolestrukturen, men unntak av når skolene blir så små at de ikke kan gi et godt 

faglig tilbud.  

 

Skolevei og skoleskyss  
Elever har rett til å gå på den skolen som er nærmest hjemmet, eller ved den skolen som de sokner 
til. Jf. Opplæringsloven § 8-1.  Dette kalles ofte nærskoleprinsippet, og må legges til grunn i vurdering 
av skolestruktur. I forarbeider til loven fremgår det at hva som skal regnes som nærskole avgjøres av 
en rekke forhold. Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre forhold som topografi, 
kapasitet på skolen og farlig skolevei, er relevante hensyn. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken 
skole de ulike områdene sokner til.   
 

Elever på 2.-10. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen og elever i i 1. trinn som bor mer enn to 
kilometer fra skolen, har rett til skoleskyss. Det samme gjelder for elever med særlig vanskelig eller 
farlig skolevei. Jf. Opplæringsloven § 7-1. Dersom elevene må skysses til sin skole, skal det sikres at 
skoleveien og skyssen er trygg. Skoleskyssen må organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. 
Som reisetid regnes tiden fra eleven reiser hjemmefra til eleven begynner skoledagen og fra 
eleven avslutter skoledagen til eleven kommer hjem. Det er ikke fastsatt ved lov hva som er 
akseptabel reisetid mellom skole og hjem. Hva som er akseptabel reisetid skal være en konkret 
vurdering av samlet reisetid, gangtid+skysstid+ventetid. Det skal tas hensyn til at eleven får 
tilstrekkelig fritid. Dersom reisetiden blir så lang at eleven ikke har tilstrekkelig fritid, skal kommunen 
sørge for innlosjering. Kommunene kan selv gi retningslinjer for hva som er akseptabel 
reisetid. Tidligere anbefalinger, i et hefte (N-4/85) fra det som het Kirke- og 
utdanningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet), gikk ut på at akseptabel reisetid en vei 
kunne være 45 minutter for elever på 1.-4. trinn, 60 minutter for elever på 5.-7. trinn og 75 minutter 
for elever på 8. - 10. Trinn. Dette heftet er trukket tilbake, men disse anbefalingene kan 
likevel være en ramme når en skal vurdere hva som er akseptabel reisetid for elever.5  

                                                           
3 Hva er den nye lærernormen i skole?, nettside på regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larernorm/id2608687/   
4 Kompetansekravene som er innført er en del av satsingen Lærerløftet: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/larerloftet/id2008159/  
5 https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larernorm/id2608687/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/larerloftet/id2008159/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/
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Alternativene i høringsdokumentet medfører ulike endringer i skolekretsene og vil påvirke både 

antallet elever som trenger skyss – og lengden på skyss for elever. Men ingen av alternativene 

medfører reiseveg som utfordrer de anbefalinger som er gitt i dokumentene over, forutsatt at det 

finnes egnede løsninger for elevene fra kommunegrensen mot Risør, eksempelvis buss som kjører 

om bord på fergen og tar med seg elevene helt frem til skolen i byen. Ettersom dette kan slås fast 

innledningsvis, vil det ikke bli kommentert under hvert alternativ, fordi det ikke utfordrer de 

normene for akseptabel reisetid til skolen.  

Kragerø kommunes utgifter til skoleskyss i 2019 var 4 millioner for elever i de offentlige 

grunnskolene. Dette gir en snittpris per skoleskyss-elev på kr 13 000. Fylkeskommunen opererer med 

en snittpris som er lavere og har i forbindelse med denne høringen ment at vi bør bruke 9000 kr pr 

elev som skal med buss og 11500 for elever som bruker ferge. Grunnen til at Kragerø kommune ligger 

høyere i regnskapet, omhandler blant annet bruk av ledsager i enkelte tilfeller, samt noe ekstraskyss 

som kommunen har innvilget i spesielle saker og skyss der skoleveien er ansett som farlig (ved farlig 

skolevei bærer kommunen hele utgiften). Det legges derfor tilgrunn en noe høyere sats enn det 

fylkeskommunen har beregnet.  

Kragerø kommunes utgifter til skoleskyss i 2019 var 1,1 millioner for elever til den private 

Montesorriskolen. Dette gir en snittpris på kr 20 000 per elev.  

I tillegg til kommunens utgifter til skoleskyss, dekkes en ytterligere vesentlig kostnad av 

fylkeskommunen.  

 

  

                                                           
file:///C:/Users/ellsch/Downloads/fileRetningslinjer%20-%20grunnskole%20-
%20Telemark%20(1).pdf  
  
https://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/skoleskyss/  
 

file:///C:/Users/ellsch/Downloads/fileRetningslinjer%20-%20grunnskole%20-%20Telemark%20(1).pdf
file:///C:/Users/ellsch/Downloads/fileRetningslinjer%20-%20grunnskole%20-%20Telemark%20(1).pdf
https://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/skoleskyss/
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Kapittel 3 – forutsetninger og rammebetingelser for de ulike 

alternativene 

 

Driftskostnader skolebygg per 2019 
Basert på regnskapstall for 2019 kan vi sette opp en kostnadsfordeling per skole slik. 

  

 Kapasitet 
elever 

Årlige 
driftsutgifter 

Beregnet vedlikehold de neste 
5 årene 

Kragerø skole 580 4,25 mill 5 mill 

Helle skole 280 1,8 mill 1,3 mill 

Levangsheia skole 50 0,9 mill 2,15 mill 

Sannidal barneskole 190 1 mill 5 mill 

Sannidal ungdomsskole 200 1,5 mill 7 mill 

Kragerø læringssenter 250 0,8 mill 0,3 mill 

SUM 1530 8,46 mill 20,5 mill 

 

Årlige driftsutgifter er tilknyttet byggmassen: renhold, strøm, renovasjon, serviceavtaler, 

driftsoperatør, avgifter/gebyrer/lisenser og kommunale avgifter. Disse forventes ikke å øke som en 

følge av endringer i elevtallet per bygg.  

I kolonnen med vedlikehold er det stipulerte vedlikeholdskostnader de neste 5 årene. 

Vedlikeholdskostnadene som fremkommer her er stipulerte utgifter for hva som er behovet i 

bygningsmassen, basert på tilstandsrapporter per bygg. Kun en brøkdel av disse behovene ligger inne 

i økonomiplanperioden (budsjett investeringer) og er således ikke vedtatte vedlikeholdsprosjekter. 

Kostnader til vedlikehold påvirkes ikke av antall elever per bygg.  

Dersom kommunestyret beslutter å legge ned skoler som en følge av omlegging av strukturen, vil det 

kunne medføre salg av bygningsmasse. Eventuelle inntekter av slikt salg er ikke lagt inn i 

alternativene som en inntektskilde.  

 

Hvordan har vi beregnet?  
Under de ulike alternativene fremkommer det et estimat på innsparingspotensiale. Dette er et 

estimat som forutsetter helårsvirkning av tiltakene.  

Lærerårsverk og lærernorm 
Kragerø kommune overoppfyller per i dag lærernormen som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. 

Det vil si at det jobber flere lærere i skolene våre enn det lærernormen fra direktoratet krever. 

Lærernormen tilsier en lærer per 15 elever i alle timene på 1.-4. trinn og en lærer per 20 elever i alle 

timer for 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.  

Undervisningstimer (45 minutter) per trinn er beregnet slik per uke:  

- 1-4 trinn: varierer fra 24-27 undervisningstimer = omregnet til 20,25 timer (60 minutter). 

- 5-7 trinn: varierer fra 28-29 undervisningstimer = omregnet til 22,5 timer. 

- 8-10: 30 undervisningstimer = omregnet til 24 timer. 
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Denne beregningen på undervisningstimer utgjør mer enn kravene i fag-og timefordelingsplanen, og 

er gjort for å dekke behov for gruppeinndeling i noen undervisningsfag (praktiske fag og tilpasset 

opplæring).  

Et lærerårsverk utgjør 1687,5 time (60 minutter), som blir delt inn slik (ihht arbeidsavtale mellom 

partene):  

- 1-7 trinn: 741 timer 

- 8-10: 656 timer 

Regneeksempelet blir da slik: 

En gruppe på 1-4 trinn på 15 elever utløser 20,25 timer undervisning per uke som utgjør 1,03 årsverk 

lærer per år. Hver elev av de 15 utløser altså 1/15 del av 1,02 årsverk = 0,0686 årsverk.  

En gruppe 5-7 trinn på 20 elever utløser 22,5 timer undervisning per uke, som utgjør 1,15 årsverk 

lærer per år. Hver elev av de 20 utløser altså 1/20 del av 1,15 årsverk = 0,0575 årsverk.  

En gruppe 8-10 trinn med 20 elever utløser 24 timer undervisning per uke, som utgjør 1,39 årsverk 

lærer per år. Hver elev av de 20 utløser altså 1/20 del av 1,39 årsverk = 0,0695 årsverk. 

 

Reduksjon i antall lærere i alle alternativene, grunnet elevnedgang 
Innenfor de kommende ti årene vil behovet for lærere reduseres, i tråd med at elevene blir færre. Vi 

kjenner godt til antallet skolestartere i 2021. Vi kjenner relativt godt til antallet skolestartere i 2025, 

fordi disse er allerede født. I 2029 må vi bruke prognoser for fødselstallutviklingen for å angi et 

sannsynlig tall.6 Utregningene tar utgangspunkt i følgende elevtallsutvikling i offentlig grunnskole. 

(Montesorrielevene er her utelatt.):  

 2021 2025 2029 

1.-4. trinn 347 314 300 

5.-7. trinn 321 269 233 

8.-10. trinn 351 309 280 

SUM 1019 892 813 
 

Kragerø kommune skal holde seg innenfor lærernormen. Basert på utregninger som er lagt til grunn 

over vil behovet for lærere synke tilsvarende tabellen under.   

Totalt elevtall ganget med behov for lærerårsverk 

 2021 2025 2029 

1.-4. trinn 24 22 21 

5.-7. trinn 18 15 13 

8.-10. trinn 24 21 19 

SUM 66 58 53 

 

                                                           
6 «Folk – innbyggerutvikling 1995-2020 og befolkningsprognoser 2021-2040» behandlet i Kragerø kommune 
Formannskape, møte 21.04.2020, sak 36/20  
https://innsyn.onacos.no/kragero/wfdocument.aspx?journalpostid=&dokid=1038774&   

https://innsyn.onacos.no/kragero/wfdocument.aspx?journalpostid=&dokid=1038774&
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Basert på siste offisielle rapportering av skoledata for Kragerø kommune7 ligger det et 

innsparingspotensiale i alle alternativer i 2021 på 6 årsverk lærere. Antallet øker ut over i perioden.  

Forutsatt at elevtallet minker i den takten som er utgangspunktet for utregningene, vil behovet for 

lærere i skolen synke i perioden – uansett struktur på skolene. Tabellene over viser denne 

sammenhengen. Ved at det er tatt utgangspunkt i antallet elever per hovedtrinn som igjen er delt på 

behovet for lærerårsverk som gjør seg gjeldende per elev, vil behovet for lærere synke fra 66 til 53 i 

perioden 2021 til 2029. Dersom et gjennomsnittlig lærerårsverk brutto koster 750 000 kr i 2020 

(inkludert sosiale utgifter) så er innsparingen på 10,5 mill.  

Potensiale for innsparing med andre alternativer må derfor også være knyttet til andre forhold enn 

lærerlønn, herunder drift av skolen som den viktigste faktoren.  

Ledelse og administrasjon 
Skolene har i dag avsatt ledelsesressurser tilsvarende 875% stillingsressurs. Dette inkluderer rektorer 

og inspektør/avdelingsledelse.  

Skole Ledelsesressurs 

Kragerø skole 340% 

Helle skole 185% 

Sannidal barneskole 150% 

Sannidal ungdomsskole 140% 

Levangsheia skole 60% 
 

Dagens ledelsesressurs per skole er lav. Med dagens struktur ansees det ikke som forsvarlig å 

redusere på ledelse i skolene. Denne situasjonen endrer seg, dersom strukturelle endringer 

gjennomføres. I alternativene under er derfor innsparinger i ledelsesressurs lagt inn.  

Øvrige administrative ressurser på skolene er også lav og bør ikke reduseres dersom dagens struktur 

opprettholdes. Ved strukturelle endringer er det mulig å redusere ressursene til ledelse og 

administrasjon. Det samme gjelder SFO.  

 

Driftstilpasninger til økonomisk ramme i 2021 
Grunnskolen i Kragerø kommune må tilpasse driften til en lavere økonomisk ramme, uansett 

strukturelle endringer. Rammene for 2021 og 2022 krever etter Kommunedirektørens vurdering 

tiltak i størrelsesorden på totalt 16 millioner over to år. Dette må gjøres ved å redusere bemanning i 

skolene allerede fra 2021. Med utgangspunkt i lærernormen er det ikke mulig å redusere dette 

innenfor lærerårsverk og ledelsesårsverk alene. Bemanning knyttet til andre ansatte og stab 

Oppvekst må også reduseres. Denne driftstilpasningen er en del av budsjettbehandlingen i 

kommunen og behandles i Kommunestyret i desember 2020.  

  

                                                           
7 GSI – grunnskolenes informasjonssystem: https://gsi.udir.no/  

https://gsi.udir.no/
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Kapittel 4 – de ulike alternativene 1-10 

 

1. Dagens skolestruktur: en 1-10 skole, en 8-10 skole, tre 1-7 skole 

 
Elevtallsutvikling per skole 

 2021 2025 2029 

Kragerø skole 1-10 484 442 432 

Sannidal b 1-7 147 117 114 

Sannidal u 8-10 162 158 120 

Helle skole 1-7 191 153 134 

Levangsheia 1-7 37 20 13? 

SUM 1021 890 813 

 

Utgifter til ledelse: 875 % stillinger.  

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 0,8 lederårsverk 

0,75 mill 

 

Investeringene i byggmassen innenfor en 5-årsperiode beløper seg til 20,5millioner som må påregnes 

inn i kommunens fremtidige investeringskostnader.  

 

Levangsheia skole  

Levangsheia skole har få elever i 2021. For å opprettholde likeverdig opplæring og lærernormen, er 

det allerede fra dagens situasjon behov for en subsidiering fra de øvrige skolene til bemanning.  

Ved å ta utgangspunkt i utregningene for lærerårsverk og lærernorm som er brukt gjennomgående i 

denne analysen8, er behovet for lærerårsverk 1,44 på 1.-4. trinn og 0,92 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. Sålenge antallet elever er under 20 på 5.-7. trinn vil det være behov for økte ressurser ut 

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 skolen subsidieres ytterligere av de øvrige skolene. En mulighet er å organisatorisk 

legge Levangsheia skole inn under Kragerø skole som en filial og omgjøre ledelsesressursen til 

lærertimer, for å kompensere for behovet for lærertimer. På bekostning av en tilstedeværende 

rektor.  

                                                           
8 Se «Regneeksempel» i kap.2 
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2. En 1-10 skole – Kragerø skole og to 1-7 skoler, Helle og Sannidal 
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.  

 

Elevtallsutvikling per skole 

 2021 2025 2029 

Kragerø skole 1-10 683 620 565 

Sannidal b 1-7 147 117 114 

Helle skole 1-7 191 153 134 

SUM 1021 890 813 

 
Økte utgifter til skoleskyss 

Det må påregnes skyss for alle elevene på Sannidal ungdomsskole til Kragerø skole, en økning på 50 

elever i 2021 som utgjør ca. kr 650 000 på året. Skyssutgiftene vil synke i perioden i takt med 

elevnedgangen.   

 

Innsparingspotensiale 

1 Ledelse i skole tilsvarende 2,75 årsverk -2,5 mill 

2 Administrasjon 2 årsverk -1,1 mill 

3 Vedlikeholdsinvesteringer Levangsheia og Sannidal u skole i 
femårsperiode (tot 7 mill over 5 år) 

-1,4 mill  

4 Årlige driftsutgifter til bygg Levangsheia og Sannidal u skole -2,4 mill 

5 Ledelse og drift SFO Levangsheia -0,7 mill 

6 Økte skysskostnader +0,6 mill 

7 Midlertidige undervisningslokaler, 5 år +0,4 mill 

 SUM årlig innsparing 7,1 mill 

 

Det er per i dag ikke plass til at alle ungdomsskoleelevene fra Sannidal ungdomsskole skal inn i 

Kragerø skole, før 2025. 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.  

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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3. En 8-10 skole på Kalstad og tre 1-7 skoler; Kragerø, Helle og Sannidal 
Følgende skoler legges ned: Levangsheia skole, Sannidal ungdomsskole. Ungdomstrinnet på Kragerø 

skole legges ned og det opprettes en egen ungdomsskole på Kalstad. Læringssenteret flyttes.  

Elevtallsutvikling 

 2021 2025 2029 

8-10 skole, Kalstad 351 309 280 

1-7 skole Kragerø 332 311 285 

1-7 skole Helle 191 153 134 

1-7 skole Sannidal 147 117 114 

SUM 1021 890 813 

 

Økte utgifter til skoleskyss 

Det må påregnes skyss for alle elevene på Sannidal ungdomsskole til Kalstad skole, en økning på 50 

elever i 2021 som utgjør ca. kr 650 000 på året. Skyssutgiftene vil synke i perioden i takt med 

elevnedgangen.   

Innsparingspotensiale 

1 Ledelse 0,75 årsverk -0,7 mill 

2 Administrasjon, 100% -0,55 mill 

3 Drift bygg, årlige Sannidal u og Levangsheia skole - 2,4 mill 

4 Vedlikeholdsinvesteringer Levangsheia og Sannidal u skole 
i femårsperiode (tot 7 mill over 5 år) 

-1,4 mill.  

6 SFO Levangsheia -0,7 mill 

7  Økte skysskostnader +0,65 mill 

 SUM årlig innsparing 5,1 mill 
 

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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4. To 1-10 skoler, Kragerø og Helle-Sannidal 
Følgende skoler legges ned: Levangsheia skole og Sannidal skole.  

 

Helle skole til 1.-7. trinn og Sannidal ungdomsskole blir en felles skole, med felles ledelse. 

Elevtallsutvikling 

Bygninger 2021 2025 2029 

1-10 Kragerø skole 521 462 445 

1-7 Helle skole 338 270 248 

8-10 Sannidal uskole 162 158 120 

SUM 1921 890 813 
 

Økte utgifter til skoleskyss 

Det må påregnes skyss for Sannidalselevene til Helle skole 1-7 trinn, en økning på 90 elever som 

utgjør økte skyssutgifter tilsvarende 1,2 millioner.   

Felles rektor fordelt på to skolebygg 

Opplæringslovens §9-1 omtaler ledelse av skolen. Her fremkommer det at skolen skal ledes av rektor. 

Og 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.» Det betyr at 

hvorvidt to skoler skal kunne ha en felles rektor må avgjøres etter en helhetsvurdering i hvert tilfelle.  

En felles rektor på Helle 1-7 og Sannidal 8-10 er i så måte en utfordring, med begrunnelse i den 

geografiske avstanden mellom skolene, skolenes størrelse og ulike faglige krav til skolene. Det er 

lettere med avstanden mellom like skoleslag (for eksempel barneskoler) enn mellom ulike skoleslag 

(barne- og ungdomsskole). En felles rektor, krever stedlige avdelingsledere per skole. 

Innsparingspotensiale 

1 Ledelse (Kragerø skole som i dag 340% og Helle-Sannidal 
340%). Reduksjon 1,95 årsverk 

-1,7 mill 

2 Administrasjon, 80% -0,45 mill 

3 Drift bygg Levangsheia skole og Sannidal skole -1,9 mill 

4 Vedlikeholdsinvesteringer Levangsheia og Sannidal skole i 
femårsperiode (tot 7,15 mill på 5 år)  

-1,43 mill  

6 SFO Levangsheia og Sannidal skole -1,5 mill 

7 Økte skyssutgifter +1,2 mill 

8 Midlertidige undervisningslokaler +0,4 mill 

 SUM årlig innsparing 5,38 mill 
 

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 60 elever i en oppstartsfase. Årlig 

leiepris er ca 400 000 kr.  
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5. En 8-10 skole på Kalstad og to 1-7 skoler: Kragerø og Helle 
Følgende skoler legges ned: Sannidal ungdomsskole, Sannidal skole og Levangsheia skole 

 

Elevtallsutvikling 

 2021 2025 2029 

8-10 skole, Kalstad 351 309 280 

1-7 skole Kragerø 332 311 285 

1-7 skole Helle 338 270 248 

SUM 1021 890 813 

 

Økte utgifter til skoleskyss 

Det må påregnes skyss for Sannidalselevene til Kalstad skole 8-10 trinn og Sannidal skole til Helle 

skole, en økning på totalt 140 elever som utgjør økte skyssutgifter tilsvarende 1,8 millioner.   

 

Innsparingspotensialet i alternativet sammenlignet med dagens struktur ligger i  

1 Reduserte utgifter til ledelse. Hver skole trenger rektor i 100% og inspektør i 
100% - totalt 600% ledelse. Innsparing 2,75 årsverk 

-2,5 mill 

2 SFO ledelse og drift -1,5 mill. 

3 Vedlikeholdskostnadene i en 5 årsperiode på Levangsheia, og Sannidal skole 
og Sannidal ungdomsskole (tot 14,15 mill over 5 år) 

-2,83 mill 

4 Drift bygg, Levangsheia, og Sannidal skole og Sannidal ungdomsskole 3,4 mill.  

5 Reduksjon i administrativ ressurs med 200% -1,1 mill 

6 Økte utgifter til skoleskyss +1,8 mill.  

 SUM 9,53 mill 

 

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.  

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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6. To 1-10 skoler: Helle og Kragerø 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. 

Elevtallsutvikling 

Bygninger 2021 2025 2029 

1-10 Kragerø skole 521 462 445 

1-10 Helle skole 353 311 254 

1-7 Sannidal skole 147 117 114 

SUM 1021 890 813 

 
Reduserte utgifter til skoleskyss 

Det skysses per i dag flere elever til Sannidal ungdomsskole som er i gangavstand til Helle skole på 

ungdomstrinnet. Dersom disse kan gå til sin skole, betyr det en reduksjon i antall skysselever med ca 

30 elever – altså en reduksjon tilsvarende 400 000 kr. 

 

Innsparingspotensiale 

1 Ledelse (Kragerø skole som i dag 340% og Helle 200% 
Sannidal 150%). Reduksjon 2,2 årsverk 

-2 mill 

2 Administrasjon, 200% -1,1 mill 

3 Drift bygg Levangsheia skole og Sannidal ungdomsskole -2,4 mill 

4 Vedlikeholdsinvesteringer Levangsheia og Sannidal 
ungdomsskole i femårsperiode (tot 7,15 mill i 5 år)  

-1,43 mill  

6 SFO Levangsheia  -0,7 

7 Reduserte skyssutgifter -0,4 mill 

8 Midlertidige undervisningslokaler +0,4 mill 

 SUM årlig innsparing 7,63 mill 
 

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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7. Oppvekstsenter på Levangsheia 
Et oppvekstsenter er kombinert skole og barnehage. I tilfellet med å etablere oppvekstsenter på 

Levangsheia, innebærer det i praksis at barnehagen flytter ned i skolebygget og at barnehagebygget 

selges eller brukes til annet formål.   

Barnetallutvikling Oppvekstsenteret 

 2021 2023 2025 2027 

Skolen 37 30 22 15 

Barnehagen 5 2 * * 

SUM  42 32   

*Det foreligger ingen prognose for barnetallsutvikling for barnehagen på Levangsheia. Det vi vet er 

følgende: De siste fem årene er det født og tilflyttet totalt 5 barn, altså et snitt på 1 barn per år.   

Per i dag går det 11 barn i barnehagen som fordeler seg slik: 

f. 2020 f. 2019 f. 2018 f. 2017 f. 2016 f. 2015 

0 2 0 2 1 5 
 

Det er utfordrende å drive en pedagogisk virksomhet for et så lavt antall barn, innenfor lovens krav til 

barnehagens formål og innhold. 

Innsparingspotensiale 

1 Drift bygg Levangsheia barnehage, årlige utgifter -0,28 mill. 

2 Eventuelle utvendige og innvendige tilpasninger av 
Levangsheia skole 

Ikke beregnet 

 SUM årlig innsparing 0 

 

Innsparingspotensialet er driftsutgiftene til Levangsheia barnehage og evt fremtidige 

vedlikeholdskostnader til barnehagebygget.  

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. Det vil derfor være behov for å øke 

bemanning ut over normen for å opprettholde åpningstiden. Dette må subsidieres av de øvrige 

barnehagene i kommunen.  

Samtidig må det påregnes noe utbedringer i Levangsheia SFO/skolelokaler og uteområder, slik at 

disse tilpasses de minste barna. Det må tilrettelegges uteområde for de minste. Barnehagen ledes 

per i dag fra Rømerverven barnehage, så det er ingen innsparinger i ledelse ved å etablere et 

oppvekstsenter.  

Oppvekstsenter som en del av alternativene 2-6 

I vedtaket fra Kommunestyret er det bedt om at dette alternativet tas inn i forslagene 2-6. Det 

omtales likevel kun her som et eget alternativ. Dersom Oppvekstsenter på Levangsheia skal inn i de 

øvrige alternativene, svekkes innsparingspotensialet i samtlige alternativer fordi det vil være behov 

for ledelse, lærere, assistenter, SFO, drift og vedlikehold av bygg som i dag.   

  



20 
 

8. To 1-10 skoler i Kragerø og Sannidal og to 1-4 skoler Levangsheia og Helle 
Følgende endringer: Sannidal skole og Sannidal ungdomsskole utgjør Sannidal 1-10 skole. Felles 

ledelse på to lokasjoner. Helle 5-7 flyttes til Sannidal skole. Levangsheia 5-7 flyttes til Kragerø.  

Elevtallsutvikling 

Bygninger 2021 2025 2029 

1-10 Kragerø skole 500 455 437 

1-7 Sannidal skole 244 185 172 

8-10 Sannidal u skole 162 158 120 

1-4 Helle skole 94 85 76 

1-4 Levangsheia skole 21 7 8 

SUM 1021 890 813 
 

Økte utgifter til skoleskyss 

Helle elevene skal skysses fra 5. trinn til Sannidal skole: 97 elever, 1,25 mill.  

 

Innsparingspotensiale 

1 Ledelse, redusert med 0,5 årsverk -0,45 mill 

2 Administrasjon, 100% -0,55 mill 

3  Økte skyssutgifter +1,25 

 SUM årlige utgifter 0,25 mill 

 

I dette alternativet beholdes alle byggene som i dag og utgiftene regnes å bli høyere enn dagens 

struktur grunnet høyere skyssutgifter.  

 

  



21 
 

9. Kragerø 1-10 trinn, Sannidal 1-10 trinn (fordelt på to lokasjoner), Levangsheia 

Oppvekstsenter 1-4 trinn ledet fra Kragerø skole, Helle Oppvekstsenter (med 

barnehage) 1-4 trinn ledet fra Sannidal skole.  
Følgende barnehager legges ned: Levangsheia, Hellekirken barnehage og Årø barnehage.  

 

Elevtallsutvikling 

Bygninger 2021 2025 2029 

1-10 Kragerø skole 500 455 437 

1-7 Sannidal skole 244 185 172 

8-10 Sannidal u skole 162 158 120 

1-4 Helle skole 94 85 76 

1-4 Levangsheia skole 21 7 8 

SUM 1021 890 813 

 

Økte utgifter til skoleskyss 

Samme som i alternativ 8. 

Felles rektor fordelt på to skolebygg 

Opplæringslovens §9-1 omtaler ledelse av skolen. Her fremkommer det at skolen skal ledes av rektor. 

Og 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.» Det betyr at 

hvorvidt to skoler skal kunne ha en felles rektor må avgjøres etter en helhetsvurdering i hvert tilfelle.  

Innenfor dette alternativet legges det opp til to store felles administrasjoner med henholdsvis 

Kragerø skole med ansvar for Levangsheia oppvekstsenter og Sannidal skole med ansvar for tre 

avdelinger: Sannidal ungdomsskole, Sannidal 5-7 og Helle oppvekstsenter. Antallet rektorer 

reduseres fra dagens 5 til 2. Behovet for ledelse på samtlige lokasjoner er likevel tilstede 

(avdelingsledelse).  

Ledelse for Sannidal-Helle skolekrets er en utfordrende stilling, med ledelse av tre bygg som 

inkluderer både skole- og barnehagedrift med 600 barn. Ordningen krever en administrativ 

barnehageleder i tillegg til skoleledelse.  

Denne løsningen anbefales ikke. Begrunnelse er å finne i lovteksten for hva en rektor skal inneha av 

oppgaver. 

Innsparingspotensiale 

1 Ledelse, reduksjon 1,5 stilling -1,35 mill 

2 Administrasjon, 100 % -0,55 mill 

3 Driftsutgifter Hellekirken barnehage (600), Årø barnehage 
(360) og Levangsheia barnehage (280) 

-1,24 mill 

4 Driftstilpasninger Helle oppvekstsenter Ikke beregnet 

5 Økte skoleskyssutgifter +1,25 mill 

 SUM årlig innsparing -1,89 mill 
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Alle skolebygningene består, men to barnehagebygg kan selges eller leies ut til andre formål. 

Hellekirken barnehage eier kommunen per i dag. Levangsheia oppvekstsenter er omtalt i alternativ 7.  

Helle oppvekstsenter 

Barnehagene Årø og Hellekirken har totalt ca 100 barn (7 avdelinger). Sammen med elevene 1.-4. blir 

antallet barn i underkant av 200. Det vil kreve bygningsmessige tilpasninger av Helle skole, til å 

tilfredsstille kravene til et oppvekstsenter som også skal tilfredsstille kravene etter Barnehageloven. 

Både ute- og inneområdene må tilpasses betydelig og det må utredes i forhold til arealnormene for 

barnehagedrift.  
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Kapittel 5 – konklusjon 
Det er i høringsdokumentet synliggjort hvilke økonomiske innsparingspotensiale som er knyttet til de 

ulike alternativene for skolestruktur i Kragerø.  

Grunnlaget som her er presentert gir et bakgrunnsbilde til høringsprosessen. Kommunen vil selv ta et 

spesielt ansvar for å høre barn og unge i prosessen.  

Høringen er åpen frem til 16. november 2020 og den er åpen for alle.  

Når høringen er over, vil innspillene tas med i den videre vurderingen av hva slags skolestruktur 

Kragerø kommune skal ha. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak i saken på nyåret 2021.  


