
OU-prosjekt - organisering og 
drift av oppvekstsektoren



Framdrift – hovedfaser og milepæler



MMMM-alternativet – for optimistisk?
Barn og elever per årskull og skolekrets i Indre Fosen kommune (IF) 

Fødselsår   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Sum elever 

Krets Førskolealder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stadsbygd 9 14 20 21 21 30 28 30 18 26 32 26 22 32 26 25 265 

Åsly 31 29 36 42 39 33 46 36 30 37 45 38 43 41 55 52 423 

Montessori 4 3 5 6 2 4 4 - - - 28 

F/H 5 5 9 5 8 2 2 2 3 7 6 7 9 - - - 36 

Mælan 4 4 3 5 3 5 3 6 5 8 4 10 10 5 6 9 66 

Testmann 12 14 18 22 21 17 25 16 20 27 28 30 36 31 25 31 269 

Vanvikan 7 6 13 7 17 13 15 15 21 10 20 20 15 19 13 14 162 

Årskull IF 68 72 99 102 109 90 123 108 102 121 137 135 139 128 125 131 1249 
 

Gjennomsnitt 125 pr årGjennomsnitt 90 pr år

Konsekvens:
Minus 25 mill i rammetilskudd for 
innbyggere 6-15 år fra 2009 - 2029

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sett inn oppdatert tabell. Må stoppe litt her…eller ta det igjen under diskusjonen….







SSB - befolkningsframskrivning

Fire kriterier : fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og 
innvandring. 

Tre nivå: M = middels, L = lav og H = høy



DUO-refleksjon

• Snakk med sideperson
• Hvilke tanker gjør du deg om 

dette? 
– Hva tror du om befolknings-

framskrivingene i Indre Fosen?
– Opp eller ned?
– Høy eller lav vekst?



Utgiftsbehov og utvikling Indre Fosen









Indre Fosen Eksempel: 
I 2023 vil behovet i PLO ha økt med ca 10-12 mill. Dette forventes i sin helhet 
(fra staten) finansiert ved en omprioritering fra barnehage og skole til PLO



(små)Kommunenes største utfordring

«Danse» med 
demografien



Kommunesektoren er veldig 
gode på å bygge opp tjenester 
og veldig dårlige på å bygge 

ned tjenester

«Downsizing» tar alt for lang tid



Forbruk i forhold til objektivt beregnet 
utgiftsbehov



«Mer/mindreforbruk» ifh
objektivt beregnet 
utgiftsbehov i følge 
kostnadsnøklene 
inntektssystemet:
PLO: - 23 mill
Skole: 6,6 mill
Bhg: 7,3 mill
Sos - 19 mill
Helse 7,8 mill
Barnevern -





Økonomisk resultat



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Indre Fosen 2023



Fasiten på å spare penger…..

• Effektivitet/produktivitet - det er alltid mulig å løpe fortere  
– Øke produktiviteten, jobbe smartere, teknologi, etc

• Struktur (er svinedyrt!)
– Skolestruktur, barnehagestruktur, institusjonsstruktur, plassering av 

omsorgsboliger, vaktmestersentraler, pumpestasjoner, etc
• Nivå/terskel for å få tildelt tjenester (brukerbetaling)

– Hvor enkel er tilgangen på hjemmetjenester, kulturskole, PPT, skoleskyss, 
snøbrøyting, brukerbetalinger, etc





«Mer/mindreforbruk» ifh
objektivt beregnet 
utgiftsbehov i følge 
kostnadsnøklene 
inntektssystemet:
PLO: - 23 mill
Skole: 6,6 mill
Bhg: 7,3 mill
Sos - 19 mill
Helse 7,8 mill
Barnevern -



Delkostnadsnøkler - Skole

INDEKS
Knr Kommune Basis Sone Nabo Innvandr UTGIFTSBEHOV

Innb 6-15 6-15 år ekskl Skand

238 NANNESTAD 1,14127 0,73231 0,60126 1,04549 1,13616 1,1230
1127 RANDABERG 1,16815 0,80797 0,15451 0,78147 0,81666 1,1267
5029 SKAUN 1,20881 1,26226 1,01882 1,15488 0,42357 1,1833
5054 INDRE FOSEN 1,06892 1,29982 2,45458 1,95418 0,76094 1,1066



Sone- og nabokriteriet

Sone

Nabo







Indre Fosen bruker 
(2018) 28,8 mill mer 
enn Nannestad og 
10,1 mill mer enn 
landsgjennomsnittet 
på grunnskoledrift etter 
korreksjon for 
utgiftsbehov (men det 
er fordi Nannestad 
driver veldig effektivt)

Produktivitetsforverring på 20,2 mill



«Inntekten» pr innbygger (utgiftsutjevningen)
Kostnadsnøkkel Andel Enhets-

kostnads- beløp
nøkkelen kr

Innbyggere 0-1 0,0055           13 350        
Innbyggere 2-5 0,1401           158 759      
Innbyggere 6-15 0,2628           114 093      
Innbyggere 16-22 0,0229           13 789        
Innbyggere 23-66 0,1031           9 376          
Innbyggere 67-79 0,0553           26 818        
Innbyggere 80-89 0,0760           117 513      
Innbyggere 90 år og over 0,0383           237 455      
Basiskriteriet 0,0188           16 071 230 
Sone (bosatt spredt) 0,0101           
Nabo 0,0101           
Landbrukskriteriet 0,0020           
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandi 0,0071           38 641        
Flyktninger uten integreringstilskud 0,0084           15 526        
Dødelighetskritteriet 0,0452           
Antall barn 0-15 år med enslige fo 0,0181           42 037        
Lavinntektskriteriet 0,0113           11 914        
Uføre 18-49 år 0,0065           18 109        
Opphopningsindeks 0,0095           
Aleneboende 0,0194           11 833        
PU 16 år og over 0,0484           677 017      
Ikke gifte 67 år og over 0,0452           35 835        
Andel barn 1 år uten kontanstøtte 0,0171           121 577      
Antall innbyggere med høyere utda 0,0188           3 851          











En reduksjon ned 
til kostnadsnivået i  
Nannestad ville 
bety en reduksjon 
på 34,9 milli 2018
Skaun (og 
Randaberg) 16,6 
mill

Antall årsverk lik kommune over
2015 2016 2017 2018

Indre Fosen 187,0 187,5 198,5 189,5
Nannestad -34,0 -33,7 -43,3 -37,0
Skaun -13,7 -6,6 -15,3 -7,5
Randaberg -11,6 -10,8 -16,7 -21,3







Antall årsverk lik kommune over
2015 2016 2017 2018

Indre Fosen 187,0 187,5 198,5 189,5
Nannestad -34,0 -33,7 -43,3 -37,0
Skaun -13,7 -6,6 -15,3 -7,5
Randaberg -11,6 -10,8 -16,7 -21,3
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«Mer/mindreforbruk» ifh
objektivt beregnet 
utgiftsbehov i følge 
kostnadsnøklene 
inntektssystemet:
PLO: - 23 mill
Skole: 6,6 mill
Bhg: 7,3 mill
Sos - 19 mill
Helse 7,8 mill
Barnevern -



Produktivitetsforverring på 10 mill





Framdrift – hovedfaser og milepæler



Underveis i risikovurderingen hadde vi også ekstra fokus på hva som skal 
være en del kunnskapsgrunnlaget og da var det følgende punkter som 
utpekte seg som essensielle:



Innsikt fra intervju på området oppvekst i Indre Fosen kommune

Januar 2020

KS-Konsulent AS



24
elever fra
6 elevråd

6
rektorer

9
folkevalgte 
(gruppe-
ledere)

16
intervjuer

6 
FAU ved
6 skoler

9
tillitsvalgte



Hovedfunn fra intervjuene

1. Synspunkt på kvalitet



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM KVALITET

Om læring:
• Læringsarbeidet bør være preget av involvering, gode og praksisnære oppgaver/tema, 

samarbeid og at elevene kan lære av hverandre. 
• Det er kjedeligere når lærere står og snakker. 
• Vi lærer mer når vi arbeider selv, da er vi mer fokusert.
• Ikke bli for lærebokstyrt, viktig at det blir mer aktivitet, undring og utforsking enn informasjon.
• Morsomst å lære ting som angår deg, ting du får bruk for.
• Tema relatert til livsmestring beskrives som veldig viktig. Økonomi, psykisk helse, egen helse, 

praktiske gjøremål, matlaging m.m.

Om lærere:
• Læreren er den viktigste!. En god lærer er en man kan gå til og være trygg på.
• Den gode lærer ser den enkelte og tilpasser ut fra dette. 
• De lærerne som kan frigjøre seg fra lærebøkene og lager opplegg med relevans oppfattes 

som bra. 
• Både lærerne og de rundt er viktig for å oppleve mestring.



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM KVALITET

Om trivsel og skolemiljø:
• Har du det dårlig sosialt blir det mindre læring. Viktig å slippe å grue seg til å gå på skolen.
• Elevene opptatt av valgmuligheter ift vennerelasjoner. Elevene er opptatt av at det er en 

nedre elevtallsgrense for hva som gir et godt skolemiljø. 
• Det er lettere å bli bedre kjent når det ikke er så mange elever. 
• Skolebygg og inneklima er viktig. 

Andre funn:
• Elevmedvirkning er veldig viktig, både i undervisning og ellers. 
• Politikerne i kommunen må lytte til oss!



BESKRIVELSE AV FUNN

FORELDRES UTSAGN OM KVALITET

Om læring:
• Elevene må være med å bestemme arbeidsmetodikk, slik at undervisningen tilpasses best mulig. 
• Opptatt av livsmestringstema, f.eks økonomi, psykisk helse, sosial kompetanse, kritisk sans, 

kosthold.
• Elevenes kommunikasjonskompetanse må bli bedre både muntlig, skriftlig og digitalt. Viktig for å 

forstå forskjellighet og lære toleranse. Viktig faktor for god psykisk helse.

Om lærere:
• Gode lærere er avgjørende. De må være profesjonelle, men også medmennesker som ser den 

enkelte og bryr seg, varierer metodikken og er en god formidler.

Om trivsel og skolemiljø:
• Trygghet og trivsel viktigst av alt. Er også en forutsetning for læring.
• Kvaliteten på skolebygg, fysisk læringsmiljø vesentlig. Risiko for at lærere slutter hvis bygget er for 

dårlig.
• Folkehelseperspektivet: Det bør være mulig å gå eller sykle til skolen sin.
• Foreldre ved små skoler: På en mindre skole lærer man å forholde seg til alle typer mennesker. 
• Foreldre ved storskolen: Skolens størrelse avgjør ikke kvaliteten på skolemiljøet.
• Elevene må lære seg å takle motgang, livet er ikke bare rosenrødt. Viktig å være psykisk sterk.



BESKRIVELSE AV FUNN

FORELDRES UTSAGN OM KVALITET

Om skolen som nærmiljøsentrum:
• Skal det bo folk i alle grender, må det være tilgjengelige oppveksttilbud innenfor 

rimelighetens grenser.
• Hva er konsekvensene av nedleggelser? «Hovedsaken med å bo i bygda er tryggheten som 

en trygg skole gir». 
• Vitale nærsamfunn er viktig for å få folk flytte tilbake eller komme hit.
• Sammenhengen mellom skole og fritid er viktig, f.eks kulturskole og idrettsaktivitet.

Andre funn:
• Reiseavstand og reisetid samt sikkerhet er viktig.
• Viktig med tverrfaglig samarbeid (støtteapparatet) og andre yrkesgrupper inn i skolen, f.eks

barnevernpedagoger og vernepleiere.



Hovedfunn fra intervjuene

2. Opplevelse av dagens tilbud



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om læring:
• Elevene opplever stor forskjell mellom lærere internt ved hver skole når det gjelder 

organisering og metodebruk i læringsarbeidet.  
• Undervisningsmetodikk er læreravhengig. Det er imidlertid blitt gradvis bedre de siste årene, 

med vektlegging av elevsentrert metodikk. Dette gjelder både barnetrinn og ungdomstrinn. 
• For mye undervisning er tavlestyrt, der læreren spør og elevene svarer. 
• Elevene ønsker mer aktivitet, undring og utforsking.

Om lærere:
• De lærerne som ikke kun bruker lærebøkene, men lager opplegg med relevans oppfattes 

som bra. 
• Mange av lærerne er gode til å se den enkelte elev og tilpasse ut fra det. 
• De lærerne som spør hvilke læremåter elevene vil ha, skaper variasjon i læringsarbeidet.



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om trivsel og skolemiljø:
• Elevene sier det er jobbet mye med inkludering.
• Olweustimene oppfattes som viktige. Samtidig melder mange elever at det gradvis er blitt 

mindre av disse timene, og at lærerne kan bortprioritere timene.
• Elever ved små skoler: 

- Styrken i dag er at du kan være med noen som er eldre og yngre.
- Skolemiljøet er i hovedsak i bra, men det kan bli litt for lite fordi det er vanskelig å 
finne nye venner. 
- Det oppstår lett rykter som alle vet om veldig fort.

• Styrket helsesykepleierressurs etterlyses ved alle skoler.
• Mange har venner fra andre skolekretser, spesielt i ungdomsskolealder, og mange bruker 

fritidstilbud på tvers av skolegrenser.
• Flere skoler må pusses opp!



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Annet:
• Bredde og større valgmuligheter i valgfag etterlyses. 
• Spesialrom og svømmebasseng etterlyses ved enkelte skoler. 
• Det er et godt utvalg av idrett- og andre fritidsaktiviteter, og mye skryt gis til kulturskolen.
• Ungdomsskoleelever savner et bedre kollektivtilbud for å kunne reise mellom bygdene.
• Ungdomsskoleelever er opptatt av at fritidstilbud og idrett må ha tilbud «på tvers av 

grendene», dette for å få variasjon i tilbud.
• Elevene ved små skoler uttrykker at dugnadsånden er veldig bra.



BESKRIVELSE AV FUNN

FORELDRES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om læring og lærere:
• Gjennomgående: Det er for stor variasjon mellom lærere og klasser. Det er læreravhengig hvor interessant 

en læringssituasjon kan gjøres. Flere foreldre uttrykker overraskelse over hvor mye som ser ut til å være helt 
opp til den enkelte lærer.

• Foreldre ved små skoler: 
- Fornøyd med fådelt skole.
- Det viser seg at det kan være vanskelig å tiltrekke seg tilflyttende dyktige lærere som ønsker å bli.

Om trivsel og skolemiljø:
• Foreldre ved små skoler: Trygt og godt for de fleste, men noen elever får litt få å spille på. Dette handler bl.a

om størrelsen på trinnet.
• Foreldre ved storskolen: Elevene har lett for å finne noen med felles interesser. 

Annet:
• FAU kunne gjerne blitt brukt mer av kommunen.
• Fylkesmannens defineringer av forsvarlig reisetid i buss er ikke rimelige. (45 min for småtrinnselever).
• Kommunen burde jobbet mye mer aktivt med befolkningsvekst, burde vært mye mer frampå. Det er kort vei 

til Trondheim og til Ørland.
• Hvor er politikerne våre? Har de noensinne vært på skolen vår?



ANDRE BUDSKAP

Flere «ostehøvelkutt» utarmer skolene

Å stå i usikkerhet over tid er utrolig krevende for alle, nå må folkevalgte fatte beslutninger

Grendakampen må opphøre, det må tas utgangspunkt i Indre Fosen som en helhet 



Gruppestørrelse (antall elever pr lærer)

• Kostnadsdriver
• Stor variasjon mellom skolene, skal beregnes nærmere
• Må også ses opp mot lærernormen: Fra høsten 2019 skal 

gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn 
og 8.-10. trinn. 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. Normen gjelder på skolenivå (ikke klassenivå).



«22 000 lærere må på skolebenken» (Dagbladet, 31.01.20)

• Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, 
matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha 
minimum 30 studiepoeng i disse fagene.

• Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å 
undervise i de samme fagene.

• Kravet, som kom i 2015, ble gitt tilbakevirkende kraft slik at det 
også gjelder lærere som er utdannet før 2015.

• 60 studiepoeng tilsvarer et år med heltidsstudier.



«Slik blir den nye lærerutdanningen» (Aftenposten, 23.02.17)

• Allmennlærerens dager er talte. I det nye femårige masterstudiet 
for grunnskolelærerne dyrkes faglæreren.

• Grunnskolelærer 1-7:
– 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk er 

obligatorisk, og må velges som undervisningsfag I, II eller III.
– Totalt tre til fire undervisningsfag. Må svare til fag i læreplanen 

for grunnskolen.
• Grunnskolelærer 5-10:

– Totalt to til tre undervisningsfag. Må svare til fag i læreplanen 
for grunnskolen.

– Minst 60 studiepoeng i undervisningsfag I og II. 30 
studiepoeng i undervisningsfag III.



Framdrift – hovedfaser og milepæler
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