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HØRING – ALTERNATIVER TIL DAGENS SKOLESTRUKTUR 

 

Kragerø kommune sender med dette på høring ulike alternativer til skolestruktur i kommunen. 

 

Kragerø kommune har i dag fem offentlige og en privat skole. Totalt går det ca 1100 elever fordelt 

på disse seks skolene. To av disse seks har i underkant av 100 elever til sammen (Montesorri og 

Levangsheia), to av skolene har ca 150 elever hver (Sannidal barneskole og Sannidal ungdomsskole), 

Helle har ca 200 elever og Kragerø skole ca 500.  

 

Med utgangspunkt i flere forhold er det besluttet at strukturen på skoletilbudet i kommunen skal 

vurderes. Det er pekt på tre hovedgrunner:  

1) For det første vil den demografiske endringen blant kommunens innbyggere medføre at 

elevtallet går nedover i årene som kommer. Elevtallet forventes å synke minst 20% på 10 år.   

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

sammenlignbare kommuner, det gjør det nødvendig å vurdere alternativer til dagens 

skolestruktur som kan virke kostnadsreduserende.  

3) For det tredje overstiger den samlede kapasiteten i kommunens skolebygg dagens behov.  

 

Kommunestyret har vedtatt hvilke alternativer til dagens skolestruktur som nå legges ut på høring. 

For å strukturere høringsuttalelsene, bes det om å ta stilling til følgende to spørsmål:  

a) Hvilket alternativ anser du som det mest aktuelle for en solid og robust skolestruktur i 

Kragerø kommune som kan stå seg over tid? 

b) Hvilket alternativ anser du som det minst aktuelle for en solid og robust skolestruktur i 

Kragerø kommune?  
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I tillegg til disse spørsmålene vil det være anledning i et åpent tekstfelt til å gi utfyllende uttrykk for 

sin mening.  

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.kragero.kommune.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. 

 

Høringsfristen er mandag 16. november 2020. 
 
 

I høringsperioden gjennomføres følgende informasjonstiltak:  

 

- I uke 40 presenteres høringsdokumentet på et åpent møte – informasjon om alternativene 

- Det arrangeres egne informasjonsmøter for skolene, Samarbeidsutvalgene ved skolene og de 

ansatte gjennom tillitsvalgte (digitalt eller fysisk) 

- Kragerø kommunes hjemmeside er oppdatert med informasjon om denne saken og prosessen 

- Høringssvarene legges ut på en egen nettside når fristen er gått ut 
 

 

Med hilsen 

 

 

 

Torill Marlene Sandberg 

Kommunalsjef 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk. 
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