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Saksframlegg 
 

Iveland kommune 

  

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
5/21 Arbeidsmiljøutvalget 07.04.2021 
 Tjenesteutvalg 17.03.2021 
1/21 Administrasjonsutvalget 06.04.2021 
16/21 Formannskapet 06.04.2021 
 Kommunestyret 15.04.2021 

 
Skolestruktur  
 
  
Administrasjonsutvalgets behandling av sak 1/2021 i møte den 06.04.2021: 

 

Rådmannens innstilling: 
 

• Det etableres en 1.-10. skole på Iveland skole, Birketveit, fra og med skoleåret 
2021/2022.  

• Alle elevene i kommunen samles på rene trinn allerede fra 1. klasse av.  
• Det gis kun tilbud om SFO på Iveland skole. 

Behandling 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

Arbeidsmiljøutvalgets behandling av sak 5/2021 i møte den 07.04.2021: 

 

Rådmannens innstilling: 
 

• Det etableres en 1.-10. skole på Iveland skole, Birketveit, fra og med skoleåret 
2021/2022.  

• Alle elevene i kommunen samles på rene trinn allerede fra 1. klasse av.  
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• Det gis kun tilbud om SFO på Iveland skole. 
Behandling 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

Rådmannens innstilling: 
 

• Det etableres en 1.-10. skole på Iveland skole, Birketveit, fra og med skoleåret 
2021/2022.  

• Alle elevene i kommunen samles på rene trinn allerede fra 1. klasse av.  
• Det gis kun tilbud om SFO på Iveland skole. 

 
 
SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 

Kommunestyrets vedtak i PS 8/21 «Iveland kommunestyre gir rådmannen utvidet mandat til 
å se på andre mulige driftsmodeller og strukturalternativer for å imøtekomme 
kommunestyrets bestilling i PS 69/20 der kommunestyrets ønske om å samle elevene i rene 
klassetrinn fra 1-10 klasse, samt krav om innsparing i økonomiplanperioden legges til grunn» 
 
Det ble på bakgrunn av den politiske bestillingen PS 69/20 satt ned ei arbeidsgruppe 
bestående av plasstillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Delta, plassverneombud, 
skolefaglig rådgiver i kommunen, skolens ledelse og en representant fra Vatnestrøm skole.  
 
Arbeidsgruppa har utredet 4 alternativer for framtidig skolestruktur i Iveland kommune. 
Disse 4 alternativene ses på som de klart beste og mest aktuelle alternativene.   
 
Utredningen ble etter at arbeidsgruppa ferdigstilte den sendt ut for innspill til 
samarbeidsutvalgene på begge skolene og i begge barnehagene i kommunen, til 
Utdanningsforbundet, Delta, PPT, skolehelsetjenesten, AKT, Iveland skoles elevråd og Råd 
for barn og unge. Som saksopplysning kan det opplyses om at FAU i den anledning i 
forbindelse med restriksjoner om å samles i større ansamlinger grunnet Covid-19, ba skolen 
sende informasjonen ut til foreldrerådet via Visma skole for å få inn innspill.  
 
 
 
Arbeidsgruppa har vurdert 4 ulike alternativer, med to varianter for hvert av de 3 første 
alternativene: 
 

1. 1.-4. trinn samles på Vatnestrøm skole i skolens del av bygget. 
a. 1.-4. trinn samles på Vatnestrøm skole i hele bygget, også barnehagens del 

2. 5.-7. trinn flyttes til Vatnestrøm skole i skolens del av bygget 
a. 5.-7. trinn flyttes på Vatnestrøm skole i hele bygget, også barnehagens del 

3. 8.-10. trinn flyttes til Vatnestrøm skole i skolens del av bygget 
a. 8.-10. trinn flyttes til Vatnestrøm skole i hele bygget, også barnehagens del 

4. 1.-10. trinn samles på Iveland skole. 
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Ut fra de opplysninger og innspill som har framkommet i forbindelse med utredningen, 
mener rådmannen at den beste løsningen av de fire alternativene for skolestruktur er å 
etablere en 1-10 skole på Iveland skole. 
 
Ved valgte alternativ vil det være en betydelig positiv effekt ved at personalet og dets 
kompetanse, skoleledelsen, sentrale eksterne tjenester som f.eks PPT og skolehelsetjenesten 
m.m ikke trenger å splitte seg på to steder, men kan være samlet på ett sted og få utnyttet den 
samlede kompetanse best mulig for å gi et best mulig pedagogisk tilbud til elevene.  
 
Dette alternativet gir også totalt sett kortest og rimeligst skyss, berører færrest elever ved 
endringen, krever ingen ombygning og gir de rimeligste driftskostnadene.   
 
Det ses ikke som hensiktsmessig å etablere et SFO-tilbud på Vatnestrøm skole når det ikke er 
elever der.  
 
Oppsummert vil innstilte alternativ innfri de økonomiske kravene i vedtaket til politisk sak 
69/20 fra om med skoleåret 21/22.  
 
 

Bakgrunn for saken 

Politisk vedtak PS 69/20:  
I forbindelse med utredningen av fremtidig organisering, struktur og innhold i skoletilbudet i 
Iveland skolene våren 2021 ønsker kommunestyret at man samler elevene i rene klassetrinn 
fra 1-10 klasse for et best mulig pedagogisk og sosialt fremmende klasse- og skolemiljø. 
Kommunestyret ber rådmannen se på ulike løsninger der begge skoler blir benyttet i en 
fremtidig struktur og organisering. Kommunestyret ber rådmannen starte med nødvendig 
saksforberedelser og sak til politisk behandling 1. halvår 2021 for endelig vedtak. 
Samlet skal dette gi en innsparing på kr. 1 000 000,- i 2021 og 2 000 000,- årlig i 
økonomiplanperioden. 
 
 

Formelt grunnlag 

Opplæringsloven 
Samfunnsdel av Iveland kommunes kommuneplan 
 
 
Vurderinger og konsekvenser 

Det ene av de 4 vurderte alternativene skiller seg fra de andre ved at det samler alle elevene 
på Iveland skole. Av de 3 resterende alternativene med bruk av både Iveland og Vatnestrøm 
skole, er det ingen som skiller seg vesentlig ut som åpenbart bedre enn de to andre.  
 
Det vurderes at å samle alle elevene og hele personalet på Iveland skole vil være den beste 
løsningen. Det er en klar og åpenbar fordel at hele personalet er samlet på en plass, for å 
kunne få utbytte av kollegiets samlede kompetanse på alle trinn. Ved en slik løsning, vil 
faglærere kunne benyttes på tvers av hovedtrinn (1.-4., 5.-7. og 8.-10.), fagarbeidere vil 
kunne jobbe på alle «nivå» fra SFO til 10.trinn, man vil kunne dra veksler på ulike 
aldergrupper blant elevene og personalet vil få bedre anledning til et tett samarbeid med et 
bredere kompetansefelt. I tillegg vil ledelse, rådgiver og sosiallærer, spes.ped.koordinator, 
skolehelsetjenesten og eksterne instanser som f.eks PPT være tilgjengelig for alle elever og 
alle ansatte samtidig.  
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Det er forholdsvis få elever som vil få en endring av nærskolen sin ved å samle elevene på 
Iveland skole, og signaler som er mottatt er at det etter faglige vurderinger vil være mest 
hensiktsmessig både pedagogisk og skolemiljømessig at elever fra hele kommunen samles i 
1. klasse. Ved at elevene samles på ett sted helt fra første skoledag og til ut 10. klasse, slipper 
elevene et oppbrudd av skolegangen og en mulig utrygghet som et skolebytte vil kunne gi.  
 
De 14 elevene som skoleåret 21/22 sokner til Vatnestrøm krets vil kunne gå inn i sine 
respektive klasser på Iveland skole uten utbedring av noen slag. Det vil ikke bli trangere på 
Iveland skole ved en slik sammenslåing. Ulempen ved å samle alle på Iveland skole framfor 
at noen skal gå på Vatnestrøm skole, er at man ikke kan få frigjort areal på Iveland skole 
utover normalbehovet eller til spesielle situasjoner, som f.eks grupperom eller spesialrom. 
Avhengig av hvilke pedagogiske valg som tas og som berører arealbruken, vil skolen kunne 
oppleves noe trang til tider. Dette vil enkelt kunne løses ved at skolen kan ta i bruk noe av 
arealene i 3. etasje på kommunehuset eller i idrettshallen til f.eks. bibliotek, musikkrom eller 
grupperom.  
 
Å flytte ungdomsskolen til Vatnestrøm er sett på som den kanskje nest beste løsningen for å 
imøtekomme den politiske bestillingen. Fordelene ved dette alternativet er at man vil få en 
ren ungdomsskole i kommunen. Elevene vil få et skolebytte, ved overgangen til 8.trinn, som 
kan bidra til en ny «giv» og gi opplevelsen av en viktig, betydningsfull og spennende endring 
av grunnskolegangen. Samtidig er ikke Vatnestrøm skole bygget som ungdomsskole, og 
bygningsmassen vil kunne oppleves trang og noe liten for elevene, og spesielt gymsalen vil 
kunne oppleves som for liten for å kunne gi ungdomsskoleelever det de trenger. 
Ungdomstrinnene vil kunne gå på Vatnestrøm uten ombygging de to førstkommende 
skoleårene (21/22 og 22/23). Før skoleåret 23/24 må det bygges om for å kunne møte 
arealbehovet for videre drift.  
 
5.-7. trinn samlet på Vatnestrøm kan også være et aktuelt alternativ. Rent praktisk er det ikke 
store forskjeller mellom å samle mellomtrinnet eller ungdomstrinnet på Vatnestrøm. 
Pedagogisk ville denne løsningen derimot gitt et ulogisk brudd i en naturlig sammensetning, 
ved at 1.-4. og 8.-10. ble samlet på en skole, med 5.-7. på en annen skole. Elevene vil også få 
2 overganger/skolebytter, framfor bare ett ved å samle ungdomstrinnet på Vatnestrøm eller 
ingen ved å samle alle på Iveland. 
5.-7. trinn kan gå ett år på Vatnestrøm før skolen må bygges om før skoleåret 22/23 for å 
tilfredsstille nødvendige arealbehov for klasserom.  
 
1.-4. trinn har blitt vurdert som minst aktuelt å samle på Vatnestrøm. Isolert sett vil dette 
kanskje være den beste pedagogiske løsningen, og de trinnene bygningene og området på 
Vatnestrøm passer best for, men alle forhold tatt i betraktning gjør at dette alternativet likevel 
ikke vurderes som det beste. Det skyldes i stor grad at bygningsmassen må bygges mest om 
ved dette alternativet, og det vil gi oss den største mengden med elever som må skysses. 
Dette alternativet vil også rent praktisk være vanskelig å gjennomføre i bare skolens lokaler, i 
og med at det både krever 4 tilstrekkelig store klasserom og bygningsmasse totalt til det 
høyeste antall elever i de 3 forlagene. 1.-4. trinn vil ikke kunne samles på Vatnestrøm skole 
uten ombygging allerede fra høsten 2021 av. 
 
 
Å splitte hovedtrinn, som f.eks å splitte 1.-4. trinn i 1.-2. og 3.-4. for å samle to trinn på 
Vatnestrøm, ses på som uaktuelt ut fra sterke pedagogiske- og opplæringshensyn og at 
skolemiljøet og arbeidsmiljøet da blir lite. Det kan også påvirke rekrutteringsmuligheten til 
skolen. 
 
Ved alle 3 alternativene med skole på Vatnestrøm, vil det kunne oppleves som noe trangt på 
Vatnestrøm. Ved å overta halve delen av dagens barnehage, vil behovet for arbeidsplasser og 
grupperom kunne ivaretas for alternativ 2 og 3. Ved alternativ 1 bør skolen overta hele 
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bygningsmassen på Vatnestrøm for at det skal bli tilstrekkelig med rom for både klasserom, 
grupperom og arbeidsplasser til ansatte.  
 
Alle tre alternativene med skole på Vatnestrøm vil føre til en splittelse av personalet, skolens 
ledelse (inkl. rådgiver, sosiallærer, spes.ped.koordinator) og av andre instanser som f.eks. 
PPT og skolehelsetjenesten på to skoler. Det vil gi en uheldig negativ konsekvens i form av 
mindre nærvær av tjenester, gi dårligere utnyttelse av personalets kompetanse på tvers av 
trinn, både faglærere, spes.ped.lærere, særskilt norsk-lærere og en ledelse som må fordele seg 
på to skoler.   
 
 
Relasjon til kommuneplanen 
Kommuneplanen har følgende strategier som kan relateres opp mot skolestruktur: 

- Styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og regning i trinn 1-4 
- Jobbe aktivt mot mobbing og krenkelser for å skape et trygt, inkluderende og 

utviklende oppvekst- og læringsmiljø 
- Gi tidlig, systematisk og helhetlig oppfølging av alle barn og unge med spesielle 

behov 
- Gi et helhetlig, tverrfaglig og sømløst tilbud til barn og unge  
- Skoleledelsen skaper et læringsmiljø som utfordrer elevene og gir dem de beste 

muligheter for å prestere 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ved å samle elevene i Iveland kommune i rene klasser framfor 2 klasser fra 1.-4. trinn, vil 
man kunne redusere lønnskostnader tilsvarende 2 lærerstillinger, omtrent kr. 1,5 mill. 
Denne innsparingen vil man få uavhengig av plassering av elevene på skolene. 
 
Videre bruk av Vatnestrøm skole vil ha driftskostnader på omtrentlig kr. 100.000,- i året for 
skoledelen, og eventuelt ytterligere kr. 100.000,- i året for dagens barnehagedel. 
 
Ved å benytte Vatnestrøm skole, vil det innen skoleåret 2023/2024 medføre kostnader til 
ombygging på stipulerte fra kr. 1-1,5 mill., avhengig av hvilke trinn som skal være der. 
Dette vil sannsynligvis også påvirke barnehagen, og hvor mye er avhengig av antall barn som 
benytter barnehagedelen. 
 
Utgifter til skoleskyss vil bli inntil kr. 400.000,- lavere ved å samle elevene på Iveland skole 
framfor å samle noen elever på Vatnestrøm skole. 
 
Ved å kun tilby SFO på Iveland skole, vil man kunne spare inntil kr. 285.000,-.  
 
Ved å samle alle elevene på Iveland skole, vil man kunne klare å nå målet om innsparing på 
kr. 2 mill. i året fra og med 2022-2024.  
 
Ved valg av andre alternativer, må man i tillegg for å nå målet om innsparing kr. på 2 mill. i 
året fra og med 2022 til og med 2024 finne generelle reduksjoner i lønnskostnadene på ca. kr 
0,5 mill. årlig. 
 
 
 
Vedlegg:    
1 Innspill til skolestruktutredning, 25.03.21  
2 Utredning skolestruktur, 25.03.21  
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Andre dokumenter i saken: 
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