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Kommunestyret

Rådmannen si innstilling:
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon bør man igangsette
forberedelser til innføring av 1. – 4. trinn på en av skolene, og 5. - 7. trinn på den
andre skolen gjeldene fra 1.8.2019.

Samandrag:
Kommunestyret har vedtatt at det skal utredes mulig innsparing ved endring av
skolestruktur med tanke på økonomiske utfordringer i perioden 2019 -2021.
Nedforstående utredning viser at det er mulig å redusere driftsutgiftene til skolene med
ca kr 2,2 mill ved å innføre 1. til 4. trinn, og 5. til 7. trinn på hver sin skole. Det må
påventes noe midler ca kr 1 mill til nødvendig ombygging og utstyr ved skolene.
Bakgrunn:
Dokumenter i sak:
Nr Type Dato
Dokument tittel
1 S
25.04.2018 Utredning av skolestruktur - 1 til 4
trinn og 5 til 7 trinn
2 I
23.05.2018 Skisse utbygging

Avsendar/mottakar

Atle Eikeland

Vedlegg/øvrige dokumenter:
1
Notat til møte 09.04.18
Kommunestyret vedtok i møte 7.12.2017 bl.a. følgende:
Det er ønskelig at det igjen utredes mulig innsparing ved endring av skolestruktur med
tanke på økonomiske utfordringer i perioden 2019 -2021.

På bakgrunn av dette vedtaket har det vært gjennomført flere møter i
administrasjonen for å utrede saken, og for å hente inn nødvendige opplysninger.
Utdanningsforbundet deltok på oppstartsmøtet.
Vedtaket har på bakgrunn av tidligere utredninger, og diskusjoner i formannskapet
blitt tolket til å gjelde opprettelse av en 1. til 4. trinns skole på en av skolene og 5. til
7. trinns skole på den andre skolen.

Reisetid
Det er fylkeskommunene v/AKT som har ansvar for skyssen, og i Vest-Agder fylkes
skyssreglement http://vaf.no/media/6712748/reglement-for-skyss-av-elever-igrunnskolen-i-aust-og-vest-agder.pdf pkt 2.2. Kvalitetskriterier står følgende:
Skoleskyssen skal organiseres slik at eleven får en akseptabel reisetid. I
vurderingen blir gangtid, ventetid og tid på transportmiddel sett i sammenheng. I
tillegg blir elevens alder vektlagt. Det legges til grunn at skoleskyssen skal dekke
størstedelen av total distanse mellom hjem og skole. Lovgrunnlag: Ot.prp. 46 s. 9798
På Utdanningsdirektoratet sine nettsider https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finnregelverk/etter-tema/Skoleskyss/ går det frem at det ikke vedtatt en grense oppgitt i
tid i forhold til reisetid, men at det skal vurderes i forhold til hva som er akseptabel
reisetid. Det er i tidligere saksutredning anslått en reisetid på ca 45 min for noen av
elevene ved Eiken skole – 1. til 4. trinn, og ca 1 time for noen av elevene på Kollemo
skole – 5. til 7. trinn. Man tok da utgangspunkt i at det var skysselever på Rossevatn
og Gysland som ligger henholdvis helt nord og sør i kommunen.
Reisetiden vil til enhver tid være avhengig av hvordan AKT løser logistikk
problemene dvs. valg av traseer, antall buss m.v.
Avstanden mellom Kollemo og Eiken skule er i følge NAF ruteplanlegger ca 16,3 km,
og beregnet kjøretid er på ca 20 min mellom skolene.
Rammetimetallet p.t
I årsrapporten for 2017 kommer det frem følgende i forbindelse med rammetimer:
Rammetimetalet hausten 2017 var på Kollemo skole 184 timar + 23 (46) timar per
veke til assistent, og 3 t/v = 11,5 % stilling til data dvs. totalt 210 timer.
Rammetimetalet hausten 2017 var på Eiken skule 230,5 timar/v + 40,71 (81,42)
timar/v til assistent, og 4,5 t/v = 17 % stilling til data. Eiken og Kollemo skuler har
lærling i 100% stilling. Totalt 275,71.
For begge skolene blir det totalt brukt 210+275,71= 485,71 rammetimer. Dette
inkluderer timar til undervisning, tidlig innsats og timar konvertert til andre oppgåver,
men ikkje tillegg for lærarar over 55 år.
Timer til SFO er holdt utenfor rammetimetallet totalt. På SFO bruker det på Eiken 16
assistenttimar + lærling, og på Kollemo 17 assistenttimar + lærling i SFO.
I samråd med enhetslederne for Eiken og Kollemo, samt pedagogisk konsulent har
man kommet frem til ved en 1. - 4. skole og en 5. – 7. trenger man ca 399 timer for å
ha et godt pedagogisk tilbud til elevene. Dette inkluderer nødvendig delingstimer i
hovedfagene norsk, matematikk og engelsk, samt timer til kjente ekstrabehov pt.
Dette innebærer at det er vil være ca 86 rammetimer å spare ved å innføre 1. - 4. og
5. – 7. skole. Kostnaden pr rammetime er ca anslått til kr 30 000,-.

Elevtall p.t.
Følgende er hentet fra årsmeldingen for skolene i Hægebostad
Skule
1. trinn 2. trinn 3.trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn
Eiken
20
7
9
13
12
15
Kollemo 8
7
11
7
12
7
SUM
28
14
20
20
24
22
Elevtal skulane i Hægebostad 31.12.2017

7. trinn
18
3
21

Totalt
94
55
149

Som vi ser brukes det p.t i snitt 485,71 rammetimer/149 elever = 3,26 rammetimer pr
elev pr 31.12.2017. Dersom man velger å innføre ny skolestruktur blir tall pr elev
399/149= 2,68.
Skyss
Av 149 elever ved skolene i dag skysses 83 barn, se figur under. Man må påregne
økte skyssutgifter.
De elevene som i dag ikke har behov for skyss fra 1. – 4. trinn på f.eks. Eiken vil ha
behov for skyss i 5. til 7. trinn for å komme til Kollemo, og tilsvarende for elevene ved
Kollemo.
De elevene som i dag har skyss vil fortsatt ha skyss ved innføring av 1. – 4. trinn og
5. - 7. trinn.
Dersom man velger å legge 1. til 4. på Kollemo skole og 5. til 7. trinn på Eiken skole
vil man få følgende økning i skysselever:
Skole
Eiken elever
Eiken skysselever
Differanse dvs. nye skysselever Eiken
Kollemo elever
Kollemo skysselever
Differanse dvs. nye skysselever Kollemo
Sum nye skyss elever

1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn SUM
20
7
9
13
12
15
18
94
11
5
6
4
7
6
9
48
0
0
0
0
5
9
9
23
8
7
11
7
12
7
3
55
6
5
5
5
7
6
1
35
2
2
6
2
0
0
0
12
35

Dersom man hadde innført 1. – 4. trinn på Kollemo, og 5. – 7. trinn på Eiken pr
31.12.2017 vil antall skyss elever økt med 35 elever.
Dersom man velger å legge 1. til 4. trinn på Eiken skole og 5. til 7. trinn på Kollemo
skole vil man få følgende økning i skysselever:
Skole
Eiken elever
Eiken skysselever
Differanse dvs. nye skysselever Eiken
Kollemo elever
Kollemo skysselever
Differanse dvs. nye skysselever Kollemo
Sum nye skyss elever

1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn SUM
20
7
9
13
12
15
18
94
11
5
6
4
7
6
9
48
9
2
3
9
0
0
0
23
8
7
11
7
12
7
3
55
6
5
5
5
7
6
1
35
0
0
0
0
5
1
2
8
31

Dersom man hadde innført 1. – 4. trinn på Eiken og 5. – 7. trinn på Kollemo pr
31.12.2017 vil antall skyss elever økt med 31 elever.
Det antas at kostnaden som kommunen i dag bruker på dagens skysselever er
dekkende for kostnaden med å skysse dagens skysselever fra nord til sør og
omvendt innad i kommunen.
For nye skysselever legger man til grunn gjennomsnittet av kostnaden med elevene
som i dag skysses til Byremo ungdomsskole (BUS) fra nord og sør i kommunen.

Dette er ca kr 11 500,- pr år pr elev. Det faktiske tallet vil selvsagt variere med antall
elever, og antall km som den enkelte elev vil ha i reiseavstand. Avstanden mellom
Kollemo og Eiken skule er i følge NAF sin ruteplanlegger 16,3 km. Avstanden fra
Kollemo til Byremo skole er 14,9 km, og fra Eiken skole til Byremo er det 21 km.
Dette indikerer at å legge til grunn gjennomsnittet av kostnaden med elevene som i
dag skysses til Byremo ungdomsskole (BUS) fra nord og sør i kommunen gir en godt
anslag på kostnadene.
Med utgangspunkt i antall elever og skysselever pr 31.12.2017 vil merkostnaden da
bli mellom kr 356 500,- pr år og kr 402 500,- pr år avhengig av hvilke valg som
velges i forhold til plassering av 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn. Det antas at denne
kostnaden er noe i overkant i forhold til hva de reelle kostnadene vil bli.
Det vil sannsynligvis bli en utfordring for AKT å løse transporten på en billigst mulig
måte i forhold til logistikk, og kommunen må være forberedt på å ha forskjellig
starttider på skolene for å avhjelpe evt. logistikkproblemer. I dag begynner Kollemo
kl 0805 og Eiken 0855.
Anslag på fremtidig elevtall – demografi
I forhold til demografi som er hentet fra SSB sin siste befolkningsframskriving viser denne
følgende for Hægebostad kommune (MMML):
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
23
20
21
22
22
23
23
23
23
22
22
22
21
21
24
23
20
21
22
22
23
23
23
23
23
22
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27
24
23
21
21
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23
23
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23
23
23
22
24
27
24
23
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
26
24
26
24
23
20
21
22
22
23
23
23
23
23
124 118 114 111 109 108 111 113 114 114 114 113 112 111

Den viser som tidligere en elevtopp i 2017/18, 2018/19 og 2019/20, og deretter en synkende
trend frem til 2022 og deretter en liten økning. Befolkningsframskrivingen indikerer ikke at
det blir nødvendig med deling av klasser pga. antall elever.
Utvikling på antall barn skolene i dag indikerer at det vil være en økning på antall barn på
Kollemo, og en nedgang på Eiken. Over tid kan dette forholdet endre seg.
Nye delingstall
I følge utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/tall-ogforskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-grunnskolen/
vil det fra høsten 2018 innføres nye krav til antall lærer i forhold til antall elever. Det
vil innføres en «gruppestørrelse 2» som vil være 16 elever på 1. - 4. trinn, og 21 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.
For skoleåret 2017/18 er det i følge udir følgende lærertetthet:
Kollemo skole: 1. – 4. trinn har lærertetthet på 8,7, og 5. – 7. trinn har lærertetthet på
13,7.
Eiken skule: 1. – 4. trinn har lærertetthet på 12,1, og 5. – 7. trinn har lærertetthet på
29,7. Lærertetthet på 29,7 er feil, og det antas at riktig tall vil være ca 13.
Kommunen oppfyller da normen for lærertetthet på samtlige trinn. Ved

sammenslåing vil lærertetthetene stige. Hvorvidt den vil gi utslag i antall lærere er
fortsatt noe uklart, men sannsynligvis vil kommunen oppfylle kravet.
Formelen for gruppestørrelse 2 er definert som en brøk med følgende størrelser i
teller og nevner, se https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf :
Elevtimer i ordinær undervisning - timetall spesialundervisning - timetall særskilt norsk
Ordinære undervisningstimer + timer til oppdeling til samiske språkalternativer og annen
målform
Kommunen har i dag delingstimer i fagene norsk, matematikk og engelsk for
sammenslått klasser, og det antas at disse timene vil bli regnet inn i elevtimer i
ordinær undervisning og vil således bidra til redusert gruppestørrelse 2. For øvrig
antas det at dersom gruppestørrelse 2 overstiger 16 elever på 1-4. trinn, og 21 på 5.7. trinn og 8.-10. trinn på et gitt telletidspunkt vil dette utløse ekstra inntekter til
kommunen som kompensasjon for økt utgift. Det er forutsatt i Stortingets vedtak at
det «ingen kommuner skal tape på innføringen av normen».
Skolekrets
Skolekretsen reguleres lov om grunnskole https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199807-17-61/KAPITTEL_9#%C2%A78-1 kap 8. Man kan i utgangspunktet ikke velge
annen skolekrets enn nærskolen med mindre kommunen har vedtatt retningslinjer
som tilsier noe annet.
Det kan tenkes at noen i sørlige deler av kommune velger privat skole i Lyngdal.
Dette valget er også mulig i dag uten at noen av kommunes innbygger har valgt
dette.
Økonomi:
Ved sammenslåing av skolene med 1. – 4. trinn og 5. -7. trinn vil det være mulig å
drifte skolene med ca 86 rammetimer mindre enn i dag. I dag koster en rammetime
ca kr 30 000,- dvs. at det er mulig å redusere driften ved skolene med ca kr
2.580.000,- ved en sammenslåing. Det vil være en økning på ca 400 000,- i økte
skyssutgifter, og totalt vil da innsparing være ca kr 2.180.000,- mill. Man må påregne
omstillingskostnader, og det vil være lurt å la en stor andel av innsparingen blir igjen
i skolene de første årene slik at omstillingen blir gjennomført på en best mulig måte.
I forhold til investering må man påregne en viss ombygging og tilrettelegging. Det er
ikke beregnet i detalj hva dette vil kunne koste, men det bør settes av ca kr 1 mill til
ombygging/utstyr til skolene.
Kommunestyret har bedt om at det i forbindelse med behandlingen av
skolestruktursaken legges frem hva slags arealbehov som Kollemo skole har behov
for pga. økning i elevtall, og bedre arbeidsforhold for lærerne. Enhetsleder og planog drift arbeider pt. fortsatt med saken, men enhetsleder skisserer at det vil være
behov for ca 450 m2 ekstra. Dersom man legger til grunn en kostnad pr m2 mellom
kr 25.000,- til kr 30.000 vil dette utgjøre investeringskostnad mellom kr 11.250.000,til 13.500.000,- å bygge ut skolen. Dette vil kunne gi en fremtidig årlig driftsutgift
mellom kr 843 750,- til 1.012.500,- (nedskriving på 40 år (2,5 % årlig) og 5 % rente).
Ansatte
Ved evt. innføring av 1. til 4. og 5. til 7. trinn på hver sin skole vil dette medføre
redusert behov for antall ansatte pga. færre klasser totalt sett. Noen ansatte må
sannsynligvis bytte arbeidsplass. Det kan være problematisk å ha (faste) ansatte

som jobber på begge skolene pga. tid som medgår til reising mellom skolen. Det kan
også være problematisk å forholde seg til to arbeidsgivere/kollegier/timeplaner/
elever osv.
I forhold til likestilling/heltidskultur kan det være utfordringer knyttet til fri på onsdag
for skolen med 1. – 4. trinn. På onsdagen vil det kun være 4. trinn på skolen. Det vil
bli vanskelig å få lærere i 100 % stilling på 1. – 4. trinn, men dette åpner opp for en
mulig samkjøring av lærere på 5. til 7. trinn ved god timeplanlegging.
Annet
Hægebostad har ligget lavt på andel elever med spesialundervisning, men de siste
årene har denne andelen økt noe. Hvorvidt denne vil øke når man øker antall elever
i klassen er usikkert siden dette er avhengig av sammensetningen av elevmassen.
Men det er ikke usannsynlig at behov for spesialundervisning kan øke pga flere elver
i klassen siden større klasser vil føre til mindre muligheter for individuell
tilrettelegging og da større fare for at flere elever faller utenfor og trenger
spesialundervisning.
Ved evt. innføring av 1. til 4. og 5. til 7. trinn på hver sin skole kan dette muligens
føre til rekrutteringsutfordringer siden det muligens vil være mindre attraktivt for
lærere å arbeide på 1. til 4. eller 5. til 7. trinn.
I dag har skolene samkjøring av foreldremøter og utviklingssamtaler hvor man
prøver å legge til rette for at foreldre/foresatte ikke møter flere kvelder enn
nødvendig. Et eksempel er at utviklingssamtalene til søsken blir om mulig lagt rett
etter hverandre. Foreldremøter løses ved at trinnmøter blir lagt før og etter
fellesmøtet. Dette vil ikke lenger være mulig med en lokasjon for 1. – 4. trinn og 5. 7. trinn.
I forhold til skoleavslutninger vil foreldre som har barn på begge trinn måtte møte på
to av «alt» som f.eks juleavslutning, sommeravslutning osv.
Nasjonale høytidsdager som f.eks. 17. mai vil muligens bli endret i forhold til dagens
praksis og dette vil kunne påvirke lokalsamfunnet.
Skoledebutantene får fadder allerede i barnehagen, og det er elever på 6. trinn som
er faddere for 1. trinn. Det er utarbeidet plan for samarbeidet mellom fadderne og
fadderbarna. Dette vil kunne stå i fare for å falle bort. Man kan erstatte 6 trinn med 4.
trinn, men disse elvene vil være nærme 1. trinn i alder og utvikling til at man kan
fortsette med dagens plan.
I forhold til fremmedspråklige er det i dag mye deling av ressurser. Man har f.eks. en
språklærer med en sammensatt gruppe av elever fra trinn både fra 1. til 4. og fra 5.
til 7. Dette vil være vanskelig å få til ved innføring av 1. til 4. og 5. til 7. trinn på hver
sin skole.
I forhold til SFO vil dette kunne bli en utfordring for mange foreldre i forhold til
henting av barn. Barna blir ikke skysset av AKT dersom de er på SFO. Dette må evt.
løses på andre måter. SFO for elever med spesielle behov er lovpålagt også for trinn
5. til 7.

Vurdering:
Kommunen har i sin samfunnsplan vedtatt at hovedmålet er å øke bosetning med 2
% hvert år. En naturlig konsekvens av innføring av 1. - 4. trinn på Eiken og 5. -7. på
Kollemo vil være at nærskolen blir et annet sted enn hva som er tilfellet i dag. Det
kan bli økt skysstid for elevene, og en økning i skysstiden for en del av elevene kan
føre til at noen småbarn foreldre ikke velger å bosette seg i kommunen. En
sammenslåing kan derfor ha en negativ effekt på kommunens hovedmål, og på
kommunens utvikling fremover. I hvilken grad dette vil minske omdømmet til
kommunen i forhold til bosettingsattraktiviteten er vanskelig å si noe sikkert om.
Det pedagogiske arbeidet ved skolene vil man måtte forvente er like godt ved en
sammenslåing. Hvorvidt man vil oppleve rekrutteringsproblemer utover dagens
rekrutteringsproblemer er usikkert. Dersom man velger at skolene i en periode vil
beholde 50 % av innsparingen i omstillingsmidler vil dette kunne styrke skolenes
pedagogiske arbeid.
I forhold til økonomi er det relativt stort innsparingspotensial, som vil komme godt
med i et ellers stramt budsjett. Det bør også nevnes at det ved Kollemo skole er
forventet en økning i elevtallet som sannsynligvis vil føre til at færre klasser blir fådelt
dvs. det blir flere klasser ved skolen. Dette sannsynliggjør at fremtidig
innsparingspotensialet sannsynligvis er større enn hva som er beskrevet over i
saksfremstillingen. Ved videreføring av dagens skolestruktur må man påregne en
relativt kostnadskrevende utbygging ved Kollemo skole, som ikke vil være like
omfattende dersom man endrer skolestrukturen til 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn på
hver sin skole.
På bakgrunn av kommunens økonomi bør det igangsette forberedelser til innføring
av 1. – 4. trinn på en av skolene, og 5. - 7. trinn på den andre skolen gjeldene fra
1.8.2019. I forberedelsen må man velge skolene som skal ha 1. til 4. trinn og 5. til 7.
trinn utfra hva som er mest hensiktsmessig mhp. på drift, økonomi, og minst ulemper
for elever og foreldre.
Økonomi
Folketall
Tenesteyting
Likestilling
Omdømme
Næring
Investerings- eller driftsbudsjett
Barnas talsperson etter PLB
I samsvar med regionale og statlege planar
I samsvar med kommunale planar
AMU eller adm. utvalg
Råd for eldre
Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Kart over området som blir omtalt

Vurdert i saksframstillinga
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐

Ikkje relevant
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☐
☒
☒
☒

☐

☒

