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Sammendrag  

Arbeidsgruppa har med utgangspunkt i Kongsvinger kommunes prosess «Omstilling 2020» arbeidet 

med framtidig skolebehov i Kongsvinger kommune. For å gi en anbefaling om hvordan Kongsvinger 

kommune i framtid bør organisere sitt grunnopplæringstilbud, har arbeidsgruppa utarbeidet et 

kunnskapsgrunnlag basert på følgende fire perspektiv:  

• Det samfunnsmessige perspektivet  

• Det pedagogiske perspektivet  

• Det organisatoriske perspektivet  

• Det økonomiske perspektivet  

 

Det pedagogiske perspektivet har fått gruppas hovedfokus, da sentrale føringer som forventning 

om etablering av profesjonsfellesskap, lærernorm, framtidige undervisningskompetansekrav og ny 

lærerutdanning signaliseres som kvalitetsindikatorer for opplæringstilbudet i framtid. 

Hovedproblemstillingen for arbeidsgruppa har derfor vært: Hvordan organisere et 

grunnskoleopplæringstilbud som i framtid er lovlig, svarer på sentrale kvalitetskrav og best ivaretar 

et likeverdig opplæringstilbud for alle elever i Kongsvinger kommune?  

Organisering av grunnopplæringstilbudet er videre sett i lys av Kongsvinger kommunes 

demografiske utvikling, som viser en reduksjon i målgruppa den kommende 5 års-perioden på ca. 

150-  200 elever og ytterligere ca. 75 - 100 elever i perioden 2025 – 2030. Videre gir demografi 

grunnlag for kommunens framtidige inntekter i form av rammeoverføringer til den aktuelle 

befolkningsgruppen. I den kommende 10 års-perioden kan dette se ut til å bli ca. 20 millioner i 

inntektsreduksjon.  

Fra det pedagogiske ståstedet vurderer arbeidsgruppa at den enkelte skole i framtid må ha en viss 

størrelse for å kunne innfri sentrale føringer om lovlighet, kvalitetskrav og framstå som likeverdige 

opplæringstilbud for alle elever. Ved befolkningsgrunnlaget i aldergruppa 6 – 15 år i dag, er det risiko 

knyttet til dagens organisering av grunnopplæringa, dersom den skal svare til de framtidige 

forventningene. Tatt i betraktning at antall elever synker vil dagens organiseringsmodell i framtid 

ytterligere vanskeliggjøre denne forventningen om å innfri kvalitetsindikatorene.   

Med dette utgangspunktet har arbeidsgruppa vurdert flere modeller for hvordan et framtidig 

grunnopplæringstilbud kan organiseres og samlokaliseres. I lys av skolenes beliggenhet, byggenes 

tilstand og byggenes kapasitet er følgende alternativer vurdert (øvrige modeller som er vurdert og 

ikke funnet relevante er lagt ved som vedlegg 1 til planen):   

Alternativ 0  

• 1–7 trinn lokalisert til Brandval 

• 1–10 trinn lokalisert til Austmarka 

• 1–7 trinn lokalisert til Roverud 

• 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg 

• 1–7 trinn lokalisert til Marikollen 

• 1–7 trinn lokalisert til Langeland 

• 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger 

ungdomsskole 
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Alternativ 1 

Skoler med 1-7 trinn lokalisert til: 

• Brandval 

• Austmarka 

• Roverud 

• Vennersberg 

• Marikollen 

• Langeland 

Skoler med 1-10 trinn lokalisert til: 

• 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger 

ungdomsskole 

 

 

I dette alternativet er det allerede åpnet for flytende skolekretsgrenser mellom Austmarka 

skolekrets og Kongsvinger ungdomsskole.   

Alternativ 2

Skoler med 1-7 trinn lokalisert til: 

• Vennersberg 

• Marikollen   

• Langeland  

Skoler med 1-10 trinn lokaliser til: 

• Kongsvinger ungdomsskole.  

 

Brandval skole overføres til Langeland skolekrets, Roverud skole overføres til Vennersberg og 

Austmarka skole overføres til Marikollen skole, eventuelt at elevene fordeles etter 

nærskoleprinsippet.  

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Roverud skolekrets, Brandval 

skolekrets og Austmarka skolekrets defineres inn i de tre andre skolekretsene, eller at elevene får 

grunnopplæringstilbud etter «nærskole-prinsippet». Begge alternativer er hjemlet i 

opplæringslovens § 8-1.  

Alternativ 3

• 1–7 trinn lokalisert til Roverud 

• 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg 

• 1–7 trinn lokalisert til Marikollen 

• 1–7 trinn lokalisert til Langeland 

• 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger 

ungdomsskole 

 

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Brandval skolekrets og Austmarka 

skolekrets defineres inn i Roverud skolekrets. Skolekretsgrenser er hjemlet i opplæringslovens § 8-1. 
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Avslutningsvis legger arbeidsgruppa til grunn økonomiske beregninger knyttet til de ulike 

alternativene. På grunnlag av vurderingene primært på bakgrunn av det pedagogiske perspektivet, 

men også i lys av samfunnsperspektivet nasjonalt og lokalt, det organisatoriske perspektivet og 

demografi, samt det økonomisk perspektivet, har arbeidsgruppa kommet fram til en anbefaling.  

Anbefalingen er prioritert med tanke på hva arbeidsgruppa mener vil være en bærekraftig plan for 

organisering og samlokalisering av grunnopplæringstilbudet i framtid, både sosialt og økonomisk. 

Arbeidsgruppa anbefaler følgende prioritering:  

Alternativ 2 tar utgangspunkt i en omorganisering av grunnskoletilbudet, der barneskoletilbudet gis 

ved Vennersberg skole, Marikollen skole og Langeland skole. Ved et slik alternativ vil det være mulig 

å endre forskrift om skolekretsgrenser slik at f.eks. Austmarka skole samlokaliseres med Marikollen 

skole i dagens Marikollen skoles lokaler. Brandval skole samlokaliseres med Langeland skole i dagen 

Langeland skoles lokaler. Til slutt Roverud skole samlokaliseres med  Vennersberg skole i dagens 

Venenrsberg skoles lokaler. Ungdomstrinnet vil også i denne modellen kunne samlokaliseres i 

Kongsvinger ungdomsskoles lokaler.  

Dette alternativet vil kunne medføre investeringer for å kunne tilrettelegge for tilleggsareal, da 

elevtallet i de nærmeste årene kan utfordre kapasiteten ved en eller flere av skolene.  

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Roverud skolekrets, Brandval 

skolekrets og Austmarka skolekrets defineres inn i de tre andre skolekretsene, eller at elevene får 

grunnopplæringstilbud etter «nærskole-prinsippet». Begge alternativer er hjemlet i 

opplæringslovens § 8-1. 

Sekundært anbefaler arbeidsgruppa alternativ 3, som legger til rette for 4 barneskoler og en 

ungdomsskole i Kongsvinger kommune. Dette alternativet opprettholder en størrelse på den 

enkelte driftsenhet som kan ivareta forventingene om tilrettelegging for kvalitet i 

opplæringstilbudet som nevnt ovenfor:  

Alternativ 3: Skoler med 1–7 trinn lokalisert til: Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, og 

skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole..  

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Brandval skolekrets og Austmarka 

skolekrets defineres inn i Roverud skolekrets.   

Alternativ 1 inngår i begge de to alternativene som er anbefalt. Alternativ 3 og dermed alternativ 1 

kan gjennomføres uten store tillempninger. Arbeidsgruppa anbefaler likevel at det avsettes tid til en 

rimelig prosess og planlegging av en gjennomføring av et slik tiltak. Overføring av 

ungdomsskoleelever fra Austmarka ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole vil kunne 

gjennomføres fra skolestart høsten 2021, mens samlokalisering av barneskolene anbefales tidligst 

høsten 2022.  

Alternativ 2 vil avhenge noe av eventuell planlegging av bygningsmessige forberedelser, og av den 

grunn vil man måtte påregne tid til nødvendig planlegging  og gjennomføring av påkrevede 

bygningsmessige tilpasninger. 
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1. Mandat   

Prosjektet Omstilling 2020 er basert på politisk vedtak om at Kongsvinger kommune skal redusere 

sine driftskostnader med 60 millioner til 2023. Prosjekt Omstilling 2020 er organisert i ulike 

arbeidsgrupper som gjennomgår organisasjonen, vurderer, analyserer og foreslår tiltak som kan 

effektivisere driften i Kongsvinger kommune. Gjennom workshoper og innspill fra ansatte er det 

fremkommet en rekke forslag til kostnadsbesparende tiltak i kommuneorganisasjonen generelt, 

også innenfor kommunalområdet Oppvekst og Læring.    

Kongsvinger kommune må med bakgrunn i demografi og økonomi gjøre en vurdering i forhold til 

behov og dimensjonering av tjenestetilbudet innen skole. Befolkningsnedgangen blant barn i 

skolepliktig alder er markant, og den vil øke ytterligere de kommende årene. Dette fører til at det vil 

være behov for å vurdere å dimensjonere tilbudet i tråd med nasjonale føringer. Det må tas høyde 

for at det vil bli et redusert behov for elevplasser i årene fremover.    

Det forutsettes at arbeidsgruppen gjennomgår delområdene i mandatet og vurderer og kommer 

med forslag til dimensjonering i fremtiden.    

Med utgangspunkt i strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet, skal det utarbeides en 

skolebehovsplan som også viser fremtidige dimensjoneringsbehov.    

Punkter som naturlig vil falle inn under de tre kvalitetsdimensjonene, skal minimum være disse:   

• Statlige føringer knyttet til skoleområdet   

• Skolestørrelse og utdanningskvalitet   

• Skolestørrelse og kostnader   

• Kapasitetsutnyttelse   

• Skolevei, avstand til skolen   

• Økonomi   

• Standard romprogram og arealnormer for skolebygg   

• Befolkningsutvikling   

• Kapasitetsbehov og elevtallsutvikling i skoleområdene   

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan tilbudet bør dimensjoneres for fremtiden.   
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2. Innledning   

Arbeidet som presenteres i dette utredningsdokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe. Denne 

gruppa har bestått av følgende personer:  

Prosessleder:  Jon Egil Pettersen , kommunalsjef Oppvekst og læring  

Arbeidsgruppeleder: Jørgen Bo Gundersen, rektor Kongsvinger ungdomsskole   

  

Bakgrunnen for temaet «skolebehov» er forankret i kommunestyrevedtak om etablering av 

Kongsvinger ungdomsskole, med det fulgte det et oppdrag til rådmannen om å fremme en sak som 

går på ungdomstrinnet ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Dette «snevre» fokuset utvides i 

«Omstilling 2020» hvor vi retter et helhetlig blikk på hva som bør være formålstjenlig 

dimensjonering av skoletilbudet i Kongsvinger.  Skolebehovsplanen legger vekt på 

forskningsmessige, faglige, demografiske og økonomiske føringer som framtidens skoletilbud i 

Kongsvinger bør basere seg på. I dette bildet vil det være riktig å legge vekt på et enhetlig og 

likeverdig skoletilbud.  Et enhetlig og likeverdig tilbud støttes av kommunestyrets føringer i 

Kongsvinger kommunes økonomiplan 2020-2023 hvor det står følgende om strategisk retning mot 

2030:  

Med utgangspunkt i den demografiske utviklingen, bærekraftutfordringene (klima, levekår, 

utenforskap og helse) og den økonomiske situasjonen til Kongsvinger kommune, er det behov 

for å ta grep for framtiden. For at Kongsvinger kommune skal lykkes med sine satsinger 

fremover innenfor de økonomiske rammebetingelsene, blir det viktig å prioritere og konsentrere 

innsatsen samt gjøre smarte valg og prioriteringer.   

  

Arbeidsgruppa har i perioden januar 2020 – november 2020 arbeidet fram skolebehovsplanen i 

prosess. Prosessen er godt forankret i omstillingsarbeidet totalt for Kongsvinger kommune og 

særlig innenfor kommunalområdet for Oppvekst. Arbeidsgruppa har totalt gjennomført fem 

arbeidsgruppemøter, der det har vært lagt stor vekt på arbeid mellom møtene og der dette arbeidet 

har vært avgjørende for progresjonen i utarbeidelse av planen. Videre har prosessleder ved tre 

anledninger orientert om framdrift i arbeidet med skolebehovsplanen i Rådmanns lederteam.    

Gjennom arbeidsgruppas arbeid er det blitt sett på ulike måter å organisere elevenes muligheter for 

å gjennomføre rett og plikt til grunnopplæring, som er forankret i Opplæringslovens §2-1.  

Oppvekst og læring   

Arne Nøkling   Rektor Marikollen   

Øystein Skoglund   Enhetsleder Brandval   

Eirin Tone Hestnes Elfmark   Rektor Roverud   

Stab   Kari Gunnarsrud   Økonomi   

Tillitsvalgt   Lars Solbu   Utdanningsforbundet   
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Disse alternativene er:  

Alternativ 0: Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Roverud, Vennersberg, Marikollen 

og Langeland, skole med 1-10 trinn lokalisert til Austmarka og skole med 8–10 trinn 

lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  

Alternativ 1: Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Austmarka Roverud, Vennersberg, 

Marikollen, Langeland og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole. 

Alternativ 2: Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg, Marikollen og Langeland, og 

skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  

Brandval skole overføres til Langeland skolekrets, Roverud skole overføres til Vennersberg 

og Austmarka skole overføres til Marikollen skole, eventuelt at elevene fordeles etter 

nærskoleprinsippet.  

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Roverud skolekrets, 

Brandval skolekrets og Austmarka skolekrets defineres inn i de tre andre skolekretsene, eller 

at elevene får grunnopplæringstilbud etter «nærskole-prinsippet». Begge alternativer er 

hjemlet i opplæringslovens § 8-1.  

Alternativ 3: Skoler  med 1–7 trinn lokalisert til: Roverud, Vennersberg, Marikollen og 

Langeland, og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Brandval skolekrets og 

Austmarka skolekrets defineres inn i Roverud skolekrets. Skolekretsgrenser er hjemlet i 

opplæringslovens § 8-1. 

Arbeidsgruppa har videre vurdert flere mulige alternativer for organisering av grunnopplæringa. 

Noen av disse alternativene er ansett å ikke være hensiktsmessige, men fremkommer som vedlegg 

til skolebehovsplanen (Vedlegg 1).  

Skolebehovsplanen er planlagt inn i følgende behandlingsrekke:  

25.11.2020: Rådmann orienterer om planen med arbeidsgruppas kunnskapsgrunnlag og 

anbefalinger i Komite for Oppvekst og Læring. Rådmanns innstilling er at planen legges ut for 

offentlig høring.  

30.11.2020: Rådmann orienterer om planen med arbeidsgruppas kunnskapsgrunnlag og 

anbefalinger i Formannskapet. Rådmanns innstilling er at planen legges ut for offentlig høring.  

30.11.2020 – 31.01.2021: Høringsperiode, planen legges ut for offentlig høring.  

Mars – April 2021: Rådmann legger fram en sak om framtidig organisering og lokasjon av framtidig 

grunnskole. 

Følgende høringsinstanser vil bli varslet med høringsbrev:  

Kongsvinger kommunale foreldreutvalg  
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Samarbeidsutvalget/FAU ved Austmarka skole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Roverud skole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Brandval skole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Kongsvinger ungdomsskole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Vennersberg skole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Marikollen skole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Langeland skole.  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Kongsvinger Montessoriskole  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Finnskogen Montessoriskole  

Samarbeidsutvalget/FAU ved Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole, Kongsvinger  

Funksjonshemmedes råd  

Ungdomsrådet  

Austmarka Utvikling  

Brandval utvikling 

Roverud vel 

Lundersæter vel  

Utdanningsforbundet  

Fagforbundet  

Skolelederforbundet 

  

For å forsøke å legge til rette for forståelse for vurderingen og tilrådingene i følgende 

skolebehovsplan for Kongsvinger kommune, vil «Omstilling 2020» og skolebehovsvurderingene 

sees i forhold til følgende perspektiver:  

1. Det samfunnsmessige perspektivet.  

2. Det pedagogiske perspektivet.  

3. Det organisatoriske perspektivet.   

4. Det økonomiske perspektivet.  

   

Med denne inndelingen mener arbeidsgruppa å ha drøftet og belyst de viktigste sidene ved 

skolesektoren. De ulike perspektivene danner meningsfulle overskrifter og utvalgt innhold er 

plassert der gruppa mener det hører hjemme. Noen utvalgte momenter kan passe inn i flere 
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perspektiver, i disse tilfellene har arbeidsgruppa plassert dette der de har vurdert dette mest 

relevant.   

I utredningsdokumentet trekker vi fram mange forhold og faglige perspektiver som vi mener er 

aktuelle punkter å drøfte. Til en del av det faglige innholdet knytter vi noen kommentarer, andre 

steder står det faglige uten kommentar fra arbeidsgruppa. Dette er et bevisst valg. Vi mener at alle 

sidene av saken som er belyst i dette dokumentet er viktige punkter som grunnlag for videre 

diskusjon. Der vi har knyttet kommentarer til innholdet mener vi at arbeidsgruppas kompetanse gir 

en faglig styring av innholdet. Andre sider av det faglige innholdet som ikke er kommentert, mener 

arbeidsgruppa at innholdet står godt faglig uten ytterligere kommentarer. Arbeidsgruppa mener at 

skolebehovsplanens innhold som helhet må legges til grunn for meningsutveksling om framtidig 

skolebehov i Kongsvinger kommune.  
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3. Det samfunnsmessige perspektivet  

Nasjonalt samfunnsmessig perspektiv  

I Norge er det satt høye mål og forventninger til kommunene og kommunenes produksjon av 

kvalitative velferdsgoder til kommunens borgere. Å produsere disse velferdsgodene med en kvalitet 

som oppfyller nasjonale målsettinger er krevende for kommunene. Hallvard Vike mener blant annet 

at det ikke er samsvar mellom de økonomiske ressursene som finnes i den enkelte kommune og de 

forventingene samfunnet har til velferdsgoder (Vike, 2004). Nasjonale politikere har meget høye 

ambisjoner for kommunene og lokalpolitikere har de samme høye forventningene i egen kommune 

og det er avgjørende at forventningene innfris. Innenfor skolefeltet beskrives forventningene til 

grunnopplæringa gjennom opplæringsloven, forskrift til lov, rundskriv, NOU-er, læreplaner osv. I 

tillegg stilles forventinger til skolens bidrag til velferdsgoder gjennom samskaping, samarbeid og 

samhandling med andre kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger osv.  

Regjeringen publiserte 11.10.2019 et «frampek» til perspektivmelding for Norge fram mot 2030. 

Perspektivmeldingen ble varslet publisert i mai 2020, men har med bakgrunn i pandemi-situasjonen 

blitt utsatt. I dette «frampeket» varslet statsministeren og daværende finansminister at Norges evne 

til å produsere velferdsgoder i framtid vil bli satt på prøve, med bakgrunn i følgende:  

• Lavere vekst i Statens Pensjonsfond utland gi rom for mindre bruk av oljepenger. Vekst i 

annen nærming må derfor sikre velferdstjenestene i framtid  

• Usikkerhet i utenlandshandelen, som kan ramme økonomien til små nasjoner særlig 

hardt.  

• Grønt skifte vil forventelig gi lavere inntekter som følge av lavere oljepriser og lavere 

omsetning av olje.  

• Flere eldre vil i framtiden ha behov for velferdstjenester, mens mange unge står utenfor 

arbeidsmarkedet.  

Perspektivmeldingen som er noe forsinket, vil ifølge samme publikasjon redusere tidsperspektivet 

fra 2040 til 2030 – dette for å «… knytte arbeidet enda tettere på de tøffe utfordringene Norge står 

overfor» (Regjeringen.no).  

Forventningen er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom langsiktig planlegging, innovasjon og 

samskaping som skal føre til vekst i annen næring, der veksten igjen skal sikre de gode 

velferdstjenestene.  

I hvilket omfang den globale pandemisituasjonen vil påvirke perspektivmeldingen mot 2030 er ennå 

ikke kjent.  
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Lokalt samfunnsmessig perspektiv 

Økonomiplan med handlingsdel  

«Omstilling 2020» er et lokalt prosjekt som gjenspeiler utfordringene regjeringen signaliserte i 

oktober 2019, der Kongsvinger kommune gjennom samskaping og innovasjon forsøker å legge til 

rette for å opprettholde kvalitativt gode velferdstjenester til kommunens borgere, innenfor varslede 

knappere økonomiske rammer. Arbeidsgruppenes anbefalinger vil i stor grad peke på muligheter for 

hvordan velferdstjenestene kan organiseres og gjennomføres annerledes enn det vi i dag er vant til.  

Kongsvinger kommunes økonomiplan med handlingsdel er utarbeidet med sterk forankring i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Etter lov, forskrift, rundskriv og læreplaner er kommuneplanens samfunnsdel retningsgivende for 

hvordan Kongsvinger kommunes tjenesteproduksjon. Innenfor oppvekst og grunnopplæringa sier 

samfunnsdelen i Kongsvinger kommunes kommuneplan blant annet at kommunen har større 

utfordringer knyttet til levekår og folkehelse enn gjennomsnittlige norske kommuner. I denne 

sammenheng poengteres viktigheten av tidlig innsats, utdanning og danning. Som følge av ikke 

tilfredsstillende resultatkvalitet i oppvekstsektoren pekes det videre på følgende virkemiddel: «For å 

endre denne utviklingen må barnehage og skole skape en drift som baserer seg på det som ifølge 

forskning har effekt på barn og unges læring, trivsel og mestring».  

For å nå målsettingen om en bedre kommune, med høyere innbyggertall er følgende fokusområder 

valgt:  

1. Kompetanse- og næringsutvikling.  

2. By- og tettstedsutvikling med kvalitet.  

3. Mangfold og inkludering.  

4. Livsmestring hele livet.  

5. Samarbeidsdrevet og digital kommune.  

Ambisjonen er at de 5 satsningsområdene skal bidra til å legge til rette for et bærekraftig 

Kongsvingersamfunn i framtid.  
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Et sosialt bærekraftig Kongsvinger gir innbyggere lik tilgang til sysselsetting, kultur, egnede boliger, 

gode bomiljøer, utdanning, sikkerhet og deltakelse i samfunnet.  

Et økonomisk bærekraftig Kongsvinger sikrer gode rammevilkår for utvikling av et attraktivt 

næringsliv, satser på ikt kompetanse og legger til rette for å skape verdier og utvikling i 

lokalsamfunnet, noe som over tid vil opprettholde et godt velferds- og tjenestetilbud.  

Et miljømessig bærekraftig Kongsvinger tar grep for å forebygge klimaendringer og sikre miljø- og 

naturressurser mod ødeleggelse, nedbygging og forurensning.  

For at innbyggere i Kongsvinger kommune skal oppnå en levekårsforbedring må skolen være av så 

god kvalitet at den i stor grad kan kompensere for utfordringer mange innbyggere har. Kommunen 

har sosioøkonomiske forhold som tilsier at mange innbyggere trenger omfattende tjenester fra 

kommunen for å kunne mestre egne liv, og for å gi egne barn det grunnlaget de trenger for å 

komme gjennom oppveksten og videre delta i samfunnet i tråd med nasjonale føringer og 

kommuneplanens samfunnsdel. Hvordan man organiserer grunnopplæringstilbudet og størrelsen på 

skolen som best legger til rette for en kvalitet som innfrir målsettingen om f.eks. «Livsmestring hele 

livet», må være det avgjørende perspektivet og være utgangspunktet for videre vurderinger. Det vil 

si å organisere store nok skoler til å ivareta sentrale krav, som betraktes som kvalitetsindikatorer 

framfor å benytte skolen som faktor i arbeidet med tettstedsutvikling.   

Alternativ 0 er likelydende med dagens organisering og skolestørrelse.   

Alternativ 1 tilsier en samlokalisering av kommunens to offentlige ungdomsskoletilbud, lokalisert til 

Kongsvinger ungdomsskole.   

Alternativ 2 tar utgangspunkt i en omorganisering av grunnskoletilbudet, der barneskoletilbudet gis 

ved Vennersberg skole, Marikollen skole og Langeland skole. Ved et slik alternativ vil det være mulig 

å endre forskrift om skolekretsgrenser slik at f.eks. Austmarka skole samlokaliseres med Marikollen 

skole i dagens Marikollen skoles lokaler. Brandval skole samlokaliseres med Langeland skole i dagen 

Langeland skoles lokaler. Til slutt Roverud skole samlokaliseres med Vennersberg skole i dagens 

Vennersberg 
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 skoles lokaler. Ungdomstrinnet vil også i denne modellen kunne samlokaliseres i Kongsvinger 

ungdomsskoles lokaler.  

Alternativ 3 tar også utgangspunkt i en omorganisering og samlokalisering av grunnskoletilbudet. I 

dette alternativet endres forskrift om skolekretsgrenser slik at barneskoletilbudet gis ved 

Vennersberg skole, Marikollen skole og Langeland skole, som i dag. Endringen av skolekretsgrenser 

vil i dette alternativet berøre Brandval skole, Austmarka skole og Roverud skole, der tilbudet 

lokaliseres til Roverud skole. Ungdomsskoletilbudet for elever i ungdomsskolepliktig alder 

sammenholdes og lokaliseres til Kongsvinger ungdomsskole.   

Arbeidsgruppa har videre vurdert ulike kombinasjoner og organiseringer av 

grunnopplæringstilbudet i Kongsvinger kommune, jfr.vedlegg 1.  

 

Arbeidsgruppa har i sitt arbeid og vurdering valgt å ha et tydelig skolefaglig fokus, der 

grunnopplæringas forutsetning for lovlige, kvalitative og likeverdige tilbud blir vektlagt. Med bakgrunn i 

dette har arbeidsgruppa ikke funnet nevnte kombinasjoner (vedlegg 1) relevant å arbeide videre med 

 

Likeverdig opplæring er et grunnleggende prinsipp i utdanningsretten. I dette ligger det at alle 

elever skal ha samme mulighet til å nå sine realistiske mål, (UiO, 2013). Likeverdighetsprinsippet blir 

ofte sett i sammenheng med begrepene inkludering og tilpasset opplæring, men også i forhold til 

spesialundervisning. I ny læreplan uttrykkes det blant annet slik i overordnet del: «Likeverd og 

likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og 

forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene», 

(overordnet del Kunnskapsløftet, s.5)  
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4. Det pedagogiske perspektivet  

Nye læreplaner, «Fagfornyelsen»  

Læreplanene i fag ble høsten 2020 fornyet for å gi læreplanene mer relevant innhold, tydeligere 

prioriteringer og for at sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Arbeidet knyttet til fornyelsen 

av læreplanene utdypes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.  

Kort oppsummert kan en si at hensikten med de nye læreplanene er å styrke elevenes 

kompetanseutvikling. Kompetanse defineres slik:  

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse 

innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning».  

Verdier og prinsipper for grunnopplæringen, ny overordnet del   

I overordnet del av nasjonal læreplan finnes skolenes verdier og prinsipper. Overordnet del – verdier 

og prinsipper for grunnopplæringen – ble vedtatt høsten 2017, og gjelder fra skolestart høsten 2020. 

Prinsippet bak overordnet del av læreplanverket, er at den skal utdype verdigrunnlaget og de 

overordnede prinsippene for opplæringen – både pedagogisk praksis og samarbeidet mellom hjem 

og skole.   

Bakgrunnen for at det er vedtatt ny generell del er at samfunnet er i endring. Et av de mer viktige 

grepene som er gjort med ny generell del, er at formålsparagrafen til opplæringsloven er innarbeidet 

i verdiene som ligger i dokumentet.   

Disse verdiene er skjematisk inndelt på følgende måte:   

• Formålet med opplæringen   

• Opplæringens verdigrunnlag   

• Menneskeverdet   

• Identitet og kulturelt mangfold   

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet   

• Skaperglede, engasjement og utforskertrang   

• Respekt for naturen og miljøbevissthet   

• Demokrati og medvirkning   

• Prinsipper for læring, utvikling og danning   

o Sosial læring og utvikling   

o Kompetanse i fagene   

o Grunnleggende ferdigheter   

o Å lære å lære   

• Tverrfaglige temaer   

o Folkehelse og livsmestring   
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o Demokrati og medborgerskap   

o Bærekraftig utvikling   

• Prinsipper for skolens praksis   

o Et inkluderende læringsmiljø   

o Undervisning og tilpasset opplæring   

o Samarbeid skole og hjem   

o Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv   

o Profesjonsfellesskap og skoleutvikling   

Arbeidsgruppa mener at grunnopplæringas formålsparagraf og overordnet dels verdigrunnlag og 

prinsipper for opplæringen må være fundamentet i opplæringen, som igjen skal prege opplæringen i 

fagene, jfr. modell 1  

Formålsparagrafen, §1-1 i opplæringsloven lyder slik:  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.   

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd 

og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn som er forankra i 

menneskerettane.  

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til forståinga av den nasjonale kulturarven og 

vår felles internasjonale kulturtradisjon.  

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad.  

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utforringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  
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Modell 1, (Udir.no)

Videre velger vi ut kapittelet Profesjonsfellesskap og skoleutvikling . Der kan vi blant annet lese
følgende:

«Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over
felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å
bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere
har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må sammen
sørg e for at skolens praksis er i sams var med hele læreplanverket.»

Hvordan en kommune skal følge opp det som står i læreplanen, må være det som er grunnlaget for
valg av organisering av skole og skolestørrelse. Kommunen bør legge til rette for å innfri krav til
lærernorm og kompetansekrav (omtales senere), men dette alene sikrer ikke kvalitet. Hvordan
skoleeier (administrativ og politisk), rektorer og lærerne utfører sine oppgaver alene og sammen
med andre, er derimot avgjørende for kvalitet. Det som gir kva litet, er oppfyllelse av læreplanen –
både den overordnede delen og de faglige delene. Dette må være utgangspunkt for drøftinger
knyttet til skolestruktur. Videre må arbeidet som gjøres i skolen, med bakgrunn i gjeldende
læreplanverk, ha til hensikt å oppn å optimal kvalitet innenfor flere områder. Dette beskriver vi
videre her.

Kvalitet i skolen

Det pedagogiske perspektivet handler om kvalitet i skolen og består blant annet av forhold som
læringsresultater og læringsmiljø, både fysisk og psykososialt, ko mpetanse og rekruttering. Godt
læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring. Ulik forskning henviser til at
kvalitetsbegrepet har tre sentrale kjennetegn; r esultat, prosess og struktur.

Kvalitet er både kunnskaper, ferdigheter og holdni nger eller utviklet kompetanse (resultatkvalitet). I
henhold til overordnet del av ny læreplan, skal skolen «… se opplæringen i fag i lys av de verdiene og
prinsippene som hele opplæringen bygger på». Grunnopplæringas utdanning og danning skal videre
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lede fram til kompetanse som defineres som: «… å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og 

ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 

situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning». Dette kan 

blant annet måles gjennom kartleggingsprøver, grunnskolepoeng og grad av gjennomstrømming i 

videregående opplæring. Kvalitet omhandler også kjennetegn ved arbeidet i skolen, innholdet i 

opplæringen, undervisningsmetoder, bruk av lærernes kompetanse og selve læringsmiljøet 

(prosesskvalitet). Denne delen av kvalitetsbegrepet kan i noen grad måles gjennom elev- og 

foreldreundersøkelser. Til sist handler kvalitet også om de formelle rammene knyttet til lovverk, 

forskrifter og planer, men også økonomi, personaltetthet, lærernes kompetanse, klassens størrelse 

og sammensetting og fysiske rammer som bygninger og utstyr (strukturkvalitet). Aspekter fra alle 

disse tre typene av kvalitet er trukket inn i det som omtales videre i dokumentet.  

For å utvikle alle sidene av kvaliteten, mener vi at det er avgjørende å støtte seg på forskning og 

teori knyttet til feltet, der referanselista til slutt angir den anvendte teorien. Med bakgrunn i teori og 

forskning mener arbeidsgruppa at skolen som organisasjon (skoleeier, skoleleder, lærer og øvrige 

ansatte) må inneha kvalitative kjennetrekk som er beskrevet som profesjonsfaglige fellesskap i 

overordnet del, sitert over. Andre ansatte vil med bakgrunn i profesjonsutdanning ikke inngå i 

profesjonsarbeidet i alle faser, rollene som derfor beskrives videre er lærerrollen, skolelederrollen og 

skoleeierrollen. John Hattie beskriver skolens kollektive tro på mestring eller «teacher’s self-efficacy» 

som den faktoren som har størst betydning for elevenes læring. I Hatties metaanalyser vurderes 

denne effekten å påvirke elevenes læring i større grad enn foreldrenes utdanningsnivå.  

Læreren er den profesjonen som er tettest på elevene og som av den grunn påvirker elevenes læring 

i størst grad. Effekten på elevenes læring betegnes ikke som den enkelte lærers relasjon til elevene, 

men «den kollektive» lærerens relasjon til elevene, dvs. lærerne som gruppe eller skolen. For å legge 

til rette for en utvikling av kvalitativt sterke «kollektive lærere» og dermed skolen, må lærerne 

arbeide i profesjonsfaglige fellesskap. Gode profesjonsfelleskap spiller en viktig rolle for endrings- 

og utviklingsarbeid i skolen. De kan fungere som arenaer for «fagfellekritikk»; en arena for 

tilbakemeldinger og faglig utvikling. Organisering av profesjonsfellesskap på tvers av skoler og 

kommunegrenser kan styrke denne effekten ytterligere. Særlig oppmerksomhet bør i så fall rettes 

mot organiseringen og innholdet i profesjonsfellesskapene internt på den enkelte skole, lokalt og 

regionalt. Det må arbeides for at slike profesjonsfellesskap styrkes. For skolens del innebærer dette 

følgende: Fellestiden i skolen bør i større grad brukes på arbeid som er ment å styrke kvaliteten på 

lærernes undervisning og utviklingsarbeid knyttet til fag, didaktikk og pedagogikk, innarbeiding av 

nye læreplaner, forskning og utdanningspolitikk og vurdering av undervisningsmateriell. Ledelse er 

en avgjørende. Arbeidsgruppa mener at skolestørrelse er av betydning for dannelse av godt 

sammensatte profesjonsfellesskap og bør ihensyntas ved valg av alternativ organisering og lokasjon 

av framtidige skoletilbud.  

Skolelederens viktigste oppgave som bidrag i elevenes læring, er å legge til rette for lærernes 

læring. I en sammenstilling av forskning om hvordan skoleledelse påvirker elevenes læring, 

analyserer Leithwood mfl. (2004) funn fra 300 artikler som er publisert i perioden 1980 til 2004. 

Forskerne påpeker at det individuelle og heroiske perspektivet i liten grad har bidratt til å kaste lys 
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over de faktiske lederutfordringene i skolen. Det anbefales å erstatte det de kaller en 

«slagordpreget» forståelse av ledelse med begreper som mer presist beskriver hva som faktisk er 

gode ledelsespraksiser i skolen. I stedet for å utvikle én lederprofil (etter varierende trender) eller 

rendyrke én egenskap, må skoleledere beherske et stort repertoar av ledelsespraksiser og vite når 

og hvordan de skal velge blant ulike alternativ. Analysen til Leithwood mfl. (2004) viser at det er 

noen grunnleggende kjernepraksiser som alle ledere må beherske. Det handler om å formulere og 

kommunisere mål og gi retning for arbeidet, motivere og inspirere medarbeidere og tilpasse 

organisasjonens strukturer til det arbeidet som faktisk skal gjøres. Det er en kompleks oppgave å 

lede en kunnskapsorganisasjon som skolen er. Rektor skal lede personalet, ha ansvaret for 

administrasjon og økonomi og i tillegg være den som skal stå ansvarlig for at elevenes faglige 

prestasjoner er av høy kvalitet. For å legge til rette for at skoleleder skal kunne lede lærernes læring 

og ivareta de administrative funksjonene, kan det organiseres team rundt skolelederen slik at alle 

sidene ved kvaliteten blir ivaretatt. Dette kan gjennomføres gjennom distribuert ledelse i teamet 

rundt skolelederen. Et distribuert perspektiv på ledelse har fokus på interaksjon og samhandling, 

altså ledelsespraksis, og ikke på identiteten eller stilen til den som er rektor. Spillane (2006, s. 87ff) 

argumenter for at det å lede en skole på egenhånd er det samme som å sette seg selv opp for å 

mislykkes, og at det å komme seg over det heroiske perspektivet på ledelse er avgjørende for å 

lykkes som skoleleder. Ledelse oppstår gjennom de handlingene ledelse er en del av, 

og Spillane (2006) understreker at distribuert ledelse dreier seg om hvordan ledelse utøves i 

praksis. Det distribuerte perspektivet innebærer at oppmerksomheten rettes mot hvordan ledelse 

oppstår i samhandling mellom mennesker innenfor en sosiokulturell kontekst. Dette betyr et skifte 

av fokus fra formelle ledere til nettet av ledelsessamhandling som et resultat av relasjoner mellom 

flere ledere og de disse lederne leder (Spillane, 2006, s. 3). Skolestørrelse vil også ha betydning for 

etablering av team rundt skolelederen og påvirke mulighet for å drive distribuert ledelse og på 

denne måten kunne utøve et lederskap som støtter lærernes læring, som påvirker elevenes læring. 

Arbeidsgruppa mener dette må tas i betraktning ved valg av framtidig organisering og lokasjon av 

skoletilbudet.   

Skoleeier (politisk og administrativ) inngår også i skolen som organisasjon og spiller derfor også en 

sentral rolle i «skolens tro på egen mestring».  Skoleeiers rolle i opplæringen bør være preget av:  

• Skoleeier skal utarbeide et forsvarlig system som sørger for kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling av opplæringstilbudet (Opplæringslovens § 13-10).  

• Å bygge utviklingskapasitet. Vektlegging av møtefora og møteformer som preges av 

medskapende dialoger danner et godt grunnlag for å bygge kapasitet (Roald, 2012).  

• En god skoleeier er tett på det faglige og sosiale livet i skolen ved å ha fokus på elevenes 

danning og læring (Kunnskapsdepartementet, 2013).  

• En bevissthet om at en som leder påvirker skolen som organisasjon gjennom hvordan 

eget lederskap praktiseres, (Fullan, M og Hardgreaves, A., 2012) 

Skoleeierrollen i profesjonelle læringsfellesskap. Skoleeiere som prioriterer skoleledere og lærernes 

profesjonsutvikling, virker å nå lengst i utvikling av skoler med gode miljøer og læringsresultater 

(Jøsendal m.fl., 2012).  Skoleeier har et ansvar for at alle elever får oppfylt sine rettigheter etter 
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opplæringsloven (Opplæringsloven §13.10). Skoleeier har derfor et oppfølgingsansvar til at skolene
forholder seg til opplæringslovens føringer. Oppfølgingen vi l bestå i utarbeidelsen av årlige
tilstandsrapporter knyttet til læringsmiljø, læringsresultater og frafall (NOU 2015:2). Det vil være
behov for at skoleeier både styrer og støtter skolene i utvikling og forbedringsarbeid på disse
områdene. Denne støtten b ør vektlegge skoleledere og lærernes behov for oppdatering knyttet til
forskningsbasert kunnskap om undervisning, elevenes utvikling og læring (NOU2015:8).
Kompetanseutvikling og kapasitetsbygging bør skje i kollektive prosesser (Fullann, 2014). Derfor bø r
skoleeier oppmuntre skolene til bruk av kollektive kompetansehevingstiltak, hvor målet er at
skoleeier, skoleledere og lærerprofesjonen i fellesskap øker egen kompetanse. For å gjennomføre
dette bør skoleeier selv inneha den faglige kompetansen som utvik lingsarbeidet krever (NOU
2015:8)

Knut Roald fra Høgskolen i Sogn og Fjordane beskriver kvaliteten i skoleorganisasjonen og dermed
samarbeidet mellom funksjoner og nivåer med følgende illustrasjon:

Modell 2, (Roald, 2012)

For å sikre at arbeidet mel lom skoleeier og skoleleder, skoleleder og lærer ikke blir «laust kopla»
eller fragmentert, må de ulike nivåene i organisasjonen inngå i et forpliktende samarbeid for å heve
elevenes læringsutbytte, faglig og sosialt. Dette innebærer en arbeids - og samarbe idsform som e r
helhetlig og sammenhengende.

Arbeidsgruppa har også arbeidet med Peter Senges teori om ledelse og blant annet følgende sitat
knyttet til hva en lærende organisasjon er: «organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner
til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret,
der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fell esskap».

I Kongsvinger er det en sosioøkonomisk situasjon som gjør at et stort antall innbyggere trenger
mange offentlige tjenester. Skolene har en viktig oppgave i så måte. Større skoler har flere
muligheter til å være fleksible med ressursene enn små skoler. Hver eneste utfordring på en skole er
unik, og krever tilpassete løsninger . Det er avgjørende å ha mulighet til fleksible løsninger. I NOU
2019:23, kap . 31: Hø ring på forslag til ny Opplæringslov er det lagt stor vekt på at skolene må ruste
seg til å være fleksible. Det legges i dette forslaget opp til en universell opplæring so m skal nå så
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mange som mulig av elevene. Denne opplæringen skal være fleksibel og det legges opp til at det 

raskt gis forsterket opplæring til elever som ikke har forventet læringsprogresjon. Dette prinsippet 

brukes for at elevene skal få realisert sitt potensiale innenfor fellesskapet. Dette er en 

organiseringsform vi har jobbet med i flere år i kommunen og som krever god fagkompetanse hos 

lærerne og ressurser.   

Det er mindre rom for å være fleksibel med ressursfordelingen internt på en liten skole. På den 

annen side så kan det trekkes frem at små enheter lettere har og får et helhetsperspektiv som kan gi 

gode løsninger.   

Det er viktig å rekruttere og tilsette dyktige ansatte i skolen. Det har vært synkende antall søkere til 

stillinger i Kongsvinger og i Kongsvingerregionen gjennom mange år. De siste årene har 

søkertallene variert. Hva gjelder utdannede lærere kan det være slik at disse ofte ønsker seg store 

faglige miljøer, spesielt gjelder dette nyutdannede. Størrelsen på skolen kan derfor være en faktor 

for hvilke lærere som rekrutteres i fremtiden. Det er også en hovedtrend at mange søkere ønsker å 

jobbe i byer.   

Mulige endringer i skolestørrelse – og eventuelt organisering og lokasjon, medfører ofte bekymring 

og usikkerhet hos foresatte, elever og ansatte i skolen og i lokalmiljøet. Flere mener at små forhold 

skaper tryggere skolemiljø og mulighet for bedre faglig oppfølging. For elevene er det avgjørende å 

ha gode muligheter for sosial utvikling. Alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, og det 

innebefatter bl.a. muligheter for å finne venner. Alle elever på utvalgte trinn i grunnskolen 

gjennomfører årlig elevundersøkelsen, og der er det en faktor som heter trivsel. Resultater knyttet til 

denne faktoren viser ikke ulikheter knyttet til skolestørrelse. Det kan derfor se ut som om det ikke er 

grunnlag for å si at elever trives bedre på små skoler enn på store skoler. Vi har ikke gjort en 

fullstendig gjennomgang av resultater, kun en gjennomgang på noen fylkesresultater. Der ser vi at 

Oslo er ett av fylkene som ligger høyest i resultater knyttet til trivsel. Det er flere fylker som scorer 

på det samme nivået, men resultatene viser ikke at fylker hvor forekomsten av mindre skoler er stor 

scorer ulikt f.eks. Oslo, hvor forekomsten av små skoler er svært lav.   

For elevene er det også avgjørende å bli sett av læreren og å ha en god relasjon til læreren. I tillegg 

skal den enkelte elev ha tilpasset opplæring for å kunne utvikle seg optimalt både faglig og sosialt. 

For lærere kan det oppleves som en mer overkommelig oppgave å utføre sitt arbeid knyttet til den 

enkelte elev dersom elevgruppene ikke er for store. På den annen side – vi har ikke funnet 

forskningsresultater som viser at elever i mindre grupper har bedre resultater eller trives bedre enn 

elever i større grupper.   

I Kongsvinger (som i hele Hedmark region) er alle skolene med i forsknings- og utviklingsarbeidet 

Kultur for læring. Dette arbeidet er det Thomas Nordahl som har det faglige ansvaret for. Thomas 

Nordahl er en meget anerkjent skoleforsker, og hans kompetanse benyttes både nasjonalt og 

internasjonalt. I prosjektet Kultur for læring er det gjennomført kartleggingsundersøkelser i alle 

kommuner, og etter forespørsel fra oss for dette utredningsarbeidet har han funnet frem til 

resultater fra kartleggingsundersøkelsene som vi kan knytte til skolestørrelse. Følgende kriterier er 

valgt ut:   
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• Elevvurderinger   

• Faglig trivsel   

• Forventning om mestring   

• Kontaktlærers vurdering av elevene   

• Sosial kompetanse: tilpasning til skolens normer   

• Skolefaglige prestasjoner   

  

Det er valgt ut de fem barneskolene som skårer samlet sett lavest på indikatorene og de fem 

barneskolene som skårer høyest, og videre hvordan resultatene er på 9. trinn (dvs. hvordan ulike 

barneskoler påvirker elevene over i ungdomsskolen).   

   

Modell 3 (sepu) 

Antall elever på de skolene som har høyest score er 240 eller fler (svart kurve).  

Antall elever på de skolene med lavest score er 120 eller færre (grønn kurve).  

Dette viser at de største grunnskolene i dette utvalget legger et best grunnlag for de opplistede 

parameterne.   

Det finnes i dag forskningsresultater om hva som gir gode resultater i skoler. Ytre rammer som 

skolestørrelse er ikke en direkte årsak til resultatene. Det avgjørende er å finne den organiseringen 

og lokasjonen som legger til rette for å bygge det innholdet i skolen som fører til best mulig 

resultater. I den sammenheng er det et viktig aspekt at store skoler har større mulighet for 

fleksibilitet og styring på flere områder som kan gi bedre kvalitet på innholdet.   

Resultatene Thomas Nordahl fant fra Kultur for læring viser også fakta som kan knyttes til økonomi. 

Dette presenteres i delen av dette dokumentet som omhandler økonomi.   
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Lærernorm   

I 2018 innførte Regjeringen en lærernorm. Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 ikke være høyere 

enn 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. Lærernorm beregnes samlet for 1. – 4. trinn, 5. – 7. 

trinn og 8. – 10. trinn.    

Tallene viser hvordan skolene ligger an i forhold til minstekravet for norm for lærertetthet, 

(udir.no/lærernormkalkulator)  

Austmarka skole  

   01.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

1.-4. trinn   11,1   +0,6   3,12   26   

5.-7. trinn   10,4   +1,4    3,18   28   

8-10.trinn   9,3   +1,4   3,57   19   

         9,87   73   

Tabell 1  

Brandval skole  

   01.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

1.-4. trinn   10,1   +1,6   4,89   48   

5.-7. trinn    7,8   +2,8   4,79   32   

         9,68   80   

Tabell 2  

Langeland skole  

   01.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

1.-4. trinn   13,9   +1,0   15,28   183   

5.-7. trinn   20,2   - 0,1    11,00   156   

         26,28   339   

Tabell 3  
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Marikollen skole  

   1.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

1.-4. trinn   13,6   +1,1   13,32   159   

5.-7. trinn   18,2   +0,6   10,02   140   

         23,34   299   

Tabell 4  

  

Roverud skole  

   01.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

1.-4. trinn   10,4   +1,6    5,40   52   

5.-7. trinn   13,1   +1,5   5,80   53   

         11,2   105   

Tabell 5  

Vennersberg skole  

   01.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

1.-4. trinn   14,0   +0,8   14,60   186   

5.-7. trinn   17,6   +1,2   11,80   171   

         26,4   357   

Tabell 6  

Kongsvinger ungdomsskole (KUSK) 

   01.10.2020 (GSI)         

Hovedtrinn   Gr.str   Lærernorm årsverk   Antall lærerårsverk   Antall elever   

8.-10. trinn   19,1   +1,5   41,96   495   

Tabell 7  
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Arbeidsgruppa er av den oppfatning at en endring i skolenes organisering og lokasjon vil kunne påvirke 

lærernormen med hensyn til årsverk, ved at man ved organisering av større skoler og derav et større 

elevtall kan utnytte normtallene bedre. 

 

I NOU 2019:23, Forslag til ny Opplæringslov, kap. 39 foreslås det at dagens lærernorm fjernes og 

erstattes med en presisering av lærerens rolle.   

I lovforslaget ønsker man å presisere at det er læreren som har det faglige ansvaret og at det er krav 

om at det er faglæreren som forbereder, gjennomfører (tilstedeværelsesplikt) og følger opp 

opplæringen. I tillegg er det forslag på at det skal være en forsvarlig vikarordning i skolen, det vil si at 

skolen har nok ressurser til å dekke normalt fravær. Lovforslaget gjør at assistenter og andre 

ufaglærte ikke kan gå inn å ta vikaroppdrag (kun ved akutt fravær av faglærer), men det må 

gjennomføres av faglærer. Dette vil medføre at man må ha en godt kvalifisert lærerstab som kan 

dekke opp ved vikarbehov. Dette innebærer at det blir et stort behov for å se på kompetansen i 

grunnskolen som en helhet og ikke skolevis.  

Arbeidsgruppa mener dette lovforslaget gir en større frihet til skoleeiere i organiseringen, samtidig som 

det oppleves som en innskjerping i forhold til dagens ordning. 

 

Kompetansekrav, herunder videreutdanning  

Det stilles kompetansekrav i forhold til tilsetting og undervisning i grunnskolen, jmf. 

Opplæringsloven §§ 10-1 og 10-2.  

Barneskoler  

De som skal undervise i norsk, engelsk, matematikk og særskilt norskopplæring skal ha 30 

studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag. I de øvrige fagene er det ikke krav til relevante 

studiepoeng. Alle som var ferdig utdannet og kvalifiserte for tilsetting før 1. januar 2014, eller som 

senere har fullført allmennlærerutdanningen, har dispensasjon fra kravet om 30 relevante 

studiepoeng frem til 1. august 2025.   

Ungdomsskoler  

De som skal undervise i norsk, engelsk, matematikk, fordypning i norsk og engelsk, særskilt 

språkopplæring, skal ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. De som var ferdig utdannet og 

kvalifiserte for tilsetting før 1. januar 2014, eller som senere har fullført allmennlærerutdanningen, 

har dispensasjon fra kravet om 60 relevante studiepoeng frem til 1. august 2025. Kravet gjelder for 

alle, uansett når vedkommende er utdannet. I de øvrige fagene er det krav om 30 relevante 

studiepoeng. Dette kravet gjelder kun lærere som er utdannet etter 1.januar 2014.  
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Spesialundervisning  

I utgangspunktet gjelder de samme kravene selv om opplæringen blir gitt som spesialundervisning. 

Skolen kan la en som ikke oppfyller kravene stå for opplæringen. Det er bare lov om det er det beste 

for eleven, og det må stå i vedtaket om spesialundervisning. Slike unntak må begrunnes ut fra 

faglige, pedagogiske årsaker.  

Utfyllende lesing om kompetansekrav er tilgjengelig her: https://www.udir.no/regelverk-og-

tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/larerkompetanse/  

 Oversikt over formalkompetanse i Kongsvingerskolen   

 Barneskoler   

SKOLE   NORSK 

MINST 

30 ST.P   

NORSK 1-29 

ST.P.   

MATTE MINST 

30 ST.P.   

MATTE 1-

29 ST.P.   

ENG. MINST 

30 ST.P.   

ENG. 1-29 

ST.P.   

Brandval   7   1  5   1   3   3   

Austmarka   8  0  6  0  1  2  

Langeland   21  7  14  7  10  20  

Marikollen   20  3  22  6  8  2  

Roverud   12  2  9  5  4  10  

Vennersberg       15  1  10  0  2  0  

Tabell 8   

Ungdomsskoler basisfag 

SKOLE   NORSK 

MINST 

60 ST.P   

NORSK 

30-59 

ST.P.   

NORSK 

1-29 

ST.P.   

MATTE 

MINST 

60 ST.P.   

MATTE 

30-59 

ST.P.   

MATTE 

1-29 

ST.P.   

ENG. 

MINST 60 

ST.P.   

ENG. 

30-59 

ST.P.   

ENG. 

1-29 

ST.P.   

Austmarka   0  0  2  2  1  1  2  0  0  

KUSK   16  5  2  12  11  1  14  4  0  

Tabell 9  

Ungdomsskoler øvrige fag  

SKOLE   

minst 

30 st.p.  

Samf. fag   KRLE  Krø  Mat&Helse   Naturfag  K&H  Musikk  Tysk/Fransk/  

Spansk  
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Austmarka   3  1  2  0  1  2  1  1  

KUSK   20  14   14   4   16   9   6   5*  

Tabell 10  

*Fransk: 1 lærer – 60 stp. Tysk: 2 lærere – hver seg 60 stp. Spansk: 2 lærere 60 stp. 1 lærer ikke formell utdanning i faget.  

KRLE: To lærere tar videreutdanning dette skoleåret.  

K&H: 1 lærer tar videreutdanning i faget dette skoleåret  

 

Oversiktene ovenfor gir et bilde av hvor mange lærere som har undervisningskompetanse i de 

fagene som blir underlagt krav om formell utdanning i henhold til de nevnte kravene. Dette gir en 

god oversikt over hvilke lærere og hvilke fag som bør prioriteres i videreutdanningssammenheng. 

Oversikten sier derimot ikke noe om antallet elevgrupper som mottar undervisning av lærere uten 

godkjent formalkompetanse.  

Skolen praktiserer team-modell. Kompetansekravet i basisfagene er, gjennom denne, dekket av 

minst en av de samarbeidende pedagogene på teamet. Denne/disse er ansvarlig for faget i tett 

samarbeid med de andre pedagogene (tallet i GSI-statistikken blir derfor, på dette området, 

misvisende).   

For de som ikke innfrir kompetansekravene, så vil de blir prioritert i kompetansereformen frem mot 

2025.  

Det er mulig for skoleeier å fravike kompetansekravene så langt det er nødvendig. Det er skoleeier 

som vurderer om det er nødvendig at en lærer underviser selv om han eller hun ikke oppfyller kravet 

om relevant kompetanse i et undervisningsfag. Det er et mål at alle skoler skal kunne fylle kravene i 

fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk innen starten av skoleåret 

2025/2026. Det er skoleeiers ansvar å vurdere om det kan settes i verk hensiktsmessige tiltak som 

gjør det unødvendig å fravike kompetansekravene. Skoleeiers ansvar for å vurdere og sette inn 

tiltak, innebærer ikke et krav om å avslutte eller endre arbeidsforhold, eller om å tilsette flere lærere 

enn virksomheten vil trenge på sikt. Det innebærer heller ingen absolutt plikt for skoleeier til å 

fordele fagene mellom de lærerne som oppfyller kompetansekravene.  

Det å oppfylle kompetansekravene gir større utfordringer på en liten skole. Det gir mindre rom for å 

gi lærere fulle stillinger når det er begrensninger i hvilke fag de kan undervise i.  Arbeidsgruppa 

mener at skolens størrelse videre er av betydning for å kunne gi undervisningstilbud med lærere som 

fyller undervisningskompetansekravet. Noe som statlige føringer ser som en kvalitetsindikator i 

opplæringen. Å tilby undervisning utført av personell med forventet kompetanse til alle elever 

legger til rette for et mest mulig likeverdig undervisningstilbud for alle elever i kommunen.  

Videreutdanning  

Antall lærere som er i videreutdanning vil variere fra år til år. Skoleeier godkjenner og prioriterer 

søknader fra kommunen sin side i samarbeid med Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte. Det er 
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Utdanningsdirektoratet som deretter godkjenner søkere og til slutt så er det det enkelte studiested 

som står for det endelige inntaket. I denne prosessen er det mange kriterier som blir ivaretatt på 

ulike stadier. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor mange studenter man får fra år til år. Det er 

likevel slik at Utdanningsdirektoratet i størst grad prioriterer videreutdanning innenfor basisfagene. 

Studiene finansieres på to ulike måter, vikarordning og stipendordning. I begge disse tilfellene vil 

den enkelte skole kunne bruke vikarer. For Kongsvinger kommunes del er vi godkjent med 11 nye 

studenter for skoleåret 2020/21 av Utdanningsdirektoratet. Totalt hadde vi sendt inn 14 søknader. 

Totalt har 70 lærere fullført utdanningen i kompetanseløftet, Kompetanse for kvalitet mellom 2013 

og 2019.  

Ny lærerutdanning  

Lærerutdanningen har endret seg. Våren 2017 ble det innført femårig masterutdanning for 

grunnskolelærere, der de får kompetanse i to eller tre fag. Dette er en videreføring fra endringen i 

2014, der det ble innført egen lærerutdanning for 1.-7.trinn og en annen for 5.-10.trinn – dog uten 

mastergrad. De nye lærerne som har denne utdanningen, vil få en dypere fagkompetanse og vil med 

denne være kvalifiserte til å undervise i «sine» fag på henholdsvis 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. I 

kombinasjon med nye kompetansekrav, betyr dette at den «gamle» allmennlæreren som underviste 

i samtlige fag ikke lenger vil finnes. Læreres samarbeid basert på fag vil derfor i hovedsak knyttes til 

denne inndelingen av trinn. Likeså vil læreres utdanning være skreddersydd for henholdsvis 1.-7. 

trinn eller 5.-10. trinn  

Læreres spisskompetanse vil gi en faglig dybde som har til hensikt å heve kvaliteten i skolene. Det vil 

imidlertid kunne gi utfordringer knyttet til å oppfylle kompetansekravene i undervisningen på den 

enkelte skole. På store skoler får ikke dette noen praktiske konsekvenser, mens det vil være meget 

krevende for små skoler å imøtekomme dette, da en er mer avhengig av at lærerne kan undervise i 

samtlige fag for å få «kabalen» til å gå opp.  

I Kongsvinger har det til tider vært vanskelig å rekruttere lærere med rett kompetanse, som tidligere 

nevnt. Oversikten over manglende kompetanse innenfor blant annet basisfag ved enkelte skoler 

viser dette. Studenter i dag ønsker å søke seg til profesjonelle fellesskap for å kunne utvikle seg.  

Skolenes kompetansesituasjon innenfor profesjonsfaget pedagogikk, fag og samarbeid er den 

viktigste faktoren for kvalitet i skolen. Arbeidsgruppa mener dette er viktig å legge til grunn for 

organisering og lokasjon av et framtidig skoletilbud.  

 

Arbeidsgruppa er, med bakgrunn i ovennevnte forskning og teori av den oppfatning at skolens størrelse 

er viktig i forhold til muligheten for å kunne innfri undervisningskompetansekravene for flest 

elevgrupper på skolen. Videre vil størrelsen på skolen legge best mulig til rette for å utvikle 

profesjonsfellesskap som styrker og utvikler undervisningen både faglig og sosialt. Videre kan det med 

bakgrunn i erfaring fra rekruttering se ut til at nyutdannede lærere søker seg til større fagmiljøer. Å gi 

alle elever muligheter til å ta del i slike skoletilbud vil legge til rette for et likeverdig opplæringstilbud for 

alle elever. 
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5. Det organisatoriske perspektivet      

Fleksible, effektive og faglig sterke skoler   

Kongsvinger kommune skal i henhold til kommuneplanens samfunnsdel få til innovasjon 

og utvikling. I praksis betyr dette at Kongsvinger til enhver tid skal skape seg et økonomisk 

handlingsrom som gjør at organisasjonen kan holde tritt med utviklingen.    

Oppvekst og læring arbeider for å ha en robust organisasjon som er tilpasningsdyktig og evner å 

møte samfunnets utfordringer og behov på nye måter. Som det fremkommer av dette dokumentet, 

skjer det store endringer i grunnskolen i Norge i disse tider. Oppvekst og læring ser behovet for å 

utvikle et handlingsrom for å drive innovasjonsarbeid i gode profesjonelle læringsfellesskap der alle 

lærerne oppfyller sentrale myndigheters krav for kompetanse. Når vi i eventuelle utredninger skal 

titte på det organisatoriske perspektivet, vil vi bruke disse tre elementene: fleksibilitet, faglighet og 

effektivitet.    

Fleksibilitet blir avgjørende for å skape robusthet. Da er det viktig at tjenestestrukturen ikke er 

statisk, men tvert imot har en grad av fleksibilitet som gjør at grep kan tas når behovet oppstår. 

Skolene i Kongsvinger har eksempelvis ulik romkapasitet og tilgang på spesialrom, slik som 

bibliotek og naturfagrom. For at en eksempelvis skal kunne definere en skole som fleksibel, må så 

vel tilgang på spesialrom som tilgang på formalkompetente lærere være til stede.     

Faglighet er et annet sentralt prinsipp som går ut på å bygge gode og sterke fagmiljøer 

og spesialisering. Skolen må ha et personale som dekker kompetansekravene gitt i lov og forskrift. I 

tillegg må det sikres at alle elevene møter denne kompetansen i sin opplæring.    

Kongsvingerskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og kollektiv praksis. 

Skolebasert profesjonsutvikling vil tjene på at den enkelte skolen har et stort nok fagmiljø med 

flere faglærere knyttet til de ulike klassetrinn. Et elevgrunnlag som er stort og stabilt nok over 

tid bidrar til å kunne opprettholde et godt fagmiljø.    

Effektivitet er et tredje prinsipp og er en forventet gevinst av både fleksibilitet og faglighet.     

Større enheter gir økt fleksibilitet i ressursutnyttelse. Som vist i (tabell 21) reduseres kostnadene per 

elev med økt skolestørrelse.  

Ut fra faktiske folketall viser folkeregistrert adresse at Kongsvinger kommune vil reduseres fra 

1923 barn i skolepliktig alder i 2020 til 1562 barn i skolepliktig alder i 2026.     

Elevtallsutvikling   

Tall for flere kommuner i Innlandet viser synkende barnetall. Dette er også tilfelle for Kongsvinger. 

Kommunene kjenner ikke til hva eksakte fødselsrater, inn- og utflytting og antall døde vil være i 

fremtiden, og derfor utarbeider SSB og Kongsvinger kommune flere alternative 

befolkningsframskrivinger som kan vise alternative utfall.  
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Ifølge SSB er «en befolkningsframskriving en beregning av en framtidig befolknings størrelse og 

sammensetning, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. 

Betegnelsene framskriving brukes om enhver beregning av framtidig folkemengde, også om en 

usannsynlig utvikling, mens en befolkningsprognose er en beregning av den framtidige befolkningen 

som oppfattes mest sannsynlig på tidspunktet prognosen blir laget.»   

Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMMM-alternativet (mellomalternativet, eller 

hovedalternativet) det som kan karakteriseres som det mest sannsynlige utfallet i en periode, og 

som derfor kalles en befolkningsprognose. Dette er utgangspunktet for at Kongsvinger kommune 

legger MMMM-alternativet til grunn.   

Kongsvinger kommune gjennomfører alternative befolkningsframskrivinger som baseres på mer 

lokal statistikk og egne planforutsetninger, for eksempel planlagt boligbygging og nettoflytting. 

Disse utarbeides for å kvalitetssjekke MMMM-alternativet hos SSB hensyntatt våre lokale 

tilpasninger.   

De ulike alternativene viser at antall barn med stor sannsynlighet vil ligge et sted mellom høyest og 

lavest framskriving, men med antakelse om at MMMM er det alternativ som er mest sannsynlig.    

 

Tabellene under viser antall barn i aldersgruppene 0-5 og 6-15 år fra ca. 1990 og framover:  

 

 

Tabell 11  
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 Tabell 12  

 

Statistisk sentralbyrå lager prognoser for barnetall for de neste 10 år. Tall for disse prognosene 

fremkommer grafene under.   

 

 

Tabell 13  
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Tabellene over viser befolkningsutviklingen i Kongsvinger fra 1985 frem til i dag, og SSBs ulike 

framskrivinger, hvor det er MMMM alternativet (den grønne streken) som legges til grunn for 

prognoser i Kongsvinger kommune.  

Det er til dels store usikkerheter knyttet til det faktiske kartet. Gjennom år har Kongsvinger 

kommune hatt en liberal holdning til skolebytter, i tillegg til at det har vært en liberal holdning til å 

etablere friskoler i kommunen. Per 1.10.2020 går 89 barneskoleelever og 86 ungdomsskoleelever i 

friskolene. 

I våre fagsystemer vil en kun kunne lese ut folkeregistrerte adresser. Tabellen nedenfor er følgelig å 

forstå som tall som følger folkeregisterets adresse, og det behøver ikke samsvare med de faktiske 

tallene per skole, ei heller med SSBs hovedalternativ MMMM. Det ligger flere tabeller i 

vedleggsdelen av denne planen som utdyper dette.   

Prognose befolkningsutvikling basert på MMMM fra SSB per august 2020. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 avvik 

0 - åringer 129 133 133 132 133 134 135 136 138 139 140 -11 

Barnehage (1-

5 år) 

734 719 702 696 700 718 724 726 732 738 744 -10 

Grunnskole 

(6-15 år) 

1 922 1 902 1 908 1 880 1 826 1 772 1 727 1 684 1 665 1 644 1 618 304 

Videregående 

(16-19 år) 

867 839 771 775 771 789 822 833 810 797 783 84 

Voksne (20-

66 år) 

10 408 10 336 10 325 10 281 10 258 10 230 10 194 10 183 10 199 10 186 10 174 234 

Eldre (67-79 

år) 

2 814 2 895 2 953 2 973 2 990 2 975 2 967 2 942 2 902 2 867 2 880 -66 

Eldre (80-89 

år) 

791 817 833 883 942 1 016 1 092 1 186 1 269 1 365 1 415 -624 

Eldre (90 år 

og eldre) 

164 166 169 175 185 190 191 190 194 202 212 -48 

Total 17 829 17 807 17 794 17 795 17 805 17 824 17 852 17 880 17 909 17 938 17 966 -137 

Tabell 14  

Et overordnet blikk på gapet mellom en framskriving basert på antall fødte barn og SSBs MMMM 

alternativ viser at det i 2025 vil være ca. 150-200 barneskoleelever færre og i 2030 omkring 275 færre 

elever i Kongsvingerskolen enn det er i 2020. Dette er til dels dramatiske tall all den tid antall barn i 

alderen 6 – 15 år danner grunnlaget for kommunenes tildeling av midler til grunnskoledrift i 

statsbudsjettet. Den såkalte grunnskolesatsen.  
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Når det gjelder ungdomsskolen blir det også færre elever, men det gjør seg først gjeldende mot 

slutten av kommende 10-årsperiode. Kongsvinger ungdomsskole har en kapasitet på 720 elever. Per 

1.10.2020 e det 495 elever på skolen, det er 19 ungdomsskoleelever på Austmarka og 86 på NTGu. 

Til sammen 600 elever. MMMM for 2025 viser 593 elever. Dette betyr at nedgangen i elevtallet for 

ungdomsskolen ikke slår inn før i perioden etter 2025. Det er god kapasitet på Kusk til å organisere 

og undervise alle elever i ungdomsskolealder i Kongsvinger årene fremover.   

Elevtall, samt framskrivning av elevtall i dagens skolekretser  

(Barn født tilhørende skolekrets)  

Antall elever per   

barneskole   

(folkeregisteret)    

Faktiske tall   

2020/2021    

2013  2014    2015    2016     2017    2018    2019    Elevtall  

2025  

Roverud, inkl. Lundersæter    105    11  15    23    11    14    20    9    103  

Langeland    338    57  46    39    40    40    31    38    291  

Vennersberg    357    50  46    48    47    34    31    33    289  

Austmarka    54 (19)    3  3    3    5    5    2    9    30  

Marikollen    299    40  35    44    45    30    24    27    245  

Brandval    80  11  13    9    5    12    7    6    63  

  1233                1021  

Tabell 15  

I denne oversikten forutsetter beregningen at elevtallet er stabilt uten fraflytting/tilflytting. 

Virkeligheten er ikke så enkel, men allikevel gir denne oversikten oss en pekepinn på reduksjonen i 

antall elever. I denne tabellen reduseres antallet barneskoleelever med 212 fra 2020 til 2025.  

Elevtall høst 2020 – 2025 – 2030   

Tabellens første rad er eksakte elevtall fra registreringen 1.10.2020. I 2020 går det 60 elever færre i 

den kommunale barneskolen enn det MMMM alternativet viser. I tillegg går det 89 barneskoleelever 

i de to Montessoriskolene. Selv om disse skolene har noen få elever fra omkringliggende kommuner, 

viser MMMM et godt bilde av dagens elevtall.  

 

 

 

6-12 år (MMMM)   

Skole   Marikollen   Vennersberg   Langeland   Brandval   Roverud   Austmarka   Totalt   
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2020   299   357   338   80   105   54   1233   

2020   288   378   359   93   121   55   1293   

2025   282   318   323   75   131*(81)   47   1176x(1086)   

2030   271   296   305   71   125*(75)   50   1068v(1028)   

Tabell 16 

Rad 1 viser dagens elevtall   

Rad 2, 3 og 4 (MMMM)   

*inkl. Lundersæter   

x 147 færre barneskoleelever i de kommunale barneskolene i 2025 basert på faktisk elevtall per 1.10.2020 opp mot MMMM. 

Om vi kun legger prognosetallene for MMMM til grunn peker det mot at det blir 205 færre.  

v 205 færre barneskoleelever i de kommunale barneskolene 2030 sett mot dagens elevtall. MMMM viser en reduksjon på 

225 elever. 

  

Beregningene over legger til grunn at Finnskogen og Kongsvinger Montessoriskoler opprettholder 

sine elevtall på minimum dagens nivå. Elevtallet er slik:   

Barneskole     Faktiske tall    Kapasitet   

 Finnskogen Montessori    56    60    

 Kongsvinger Montessori    35    70    

 Sum  89   130   

Tabell 17  

 

I ungdomsskolealdersgruppa viser MMMM et stabil tall de neste fem årene:  

  2020  2025  2030  

Austmarka  33(19)*  29  25  

Kusk  554  561  521  

Sum  587  590  546  

Tabell 18 

*Det er 19 ungdomsskoleelever som per 1.10.2020 går på Austmarka  

  

Samlet viser MMMM at det totalt blir 206 færre i barneskolen, men 10 flere i ungdomsskolen i 2025. 

MMMM for 2030 viser 225 færre i barneskolen og 50 færre i ungdomsskolen.  
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Tabellen under viser det forventede tallet ut fra faktisk bosetting per 1.desember 2019 – forutsatt at 

det ikke innvilges noen skolebytter og at alle elever går på offentlige skoler. Tallene for 2019 og 

2020 er faktiske elevtall    

SKOLE    Elevtall 

2019/ 

2020*    

Elevtall 

2020/ 

2021 z    

Elevtall 

2021/ 

2022    

Elevtall 

2022/ 

2023    

Elevtall 

2023/ 

2024    

Elevtall 

2024/ 

2025    

Elevtall 

2025/ 

2026    

Roverud med 

Finnskogen Montessori    

185    160  148    131    124    127    114    

Langeland    360    338  354    333    312    295    291    

Vennersberg    361    357  365    353    331    312    294    

Kongsvinger Montessori        36  40    40    45    45    45    

Marikollen    279     299  279    290    270    263    256    

Brandval    78    80  86    77    79    70    61    

Austmarka barnetrinn    55    53    41    39    44    29    31    

Sum  1318  1323  1313  1263  1205  1141  1092  

Tabell 19  

*Faktisk elevtall per 1.januar 2020.  

z Faktisk elevtall per 1.oktober 2020.  

 

Disse tallene har imidlertid vesentlige feilkilder i seg, da de kun baserer seg på folkeregistrert 

adresse og ikke hvilken skole elevene faktisk har begynt på, allikevel peker de på den samme 

utfordringen som MMMM. Det blir vesentlig færre elever i Kongsvingerskolen de neste 10 årene   

Oppsummering elevtallsutvikling 

MMMM er en middels positiv prognose. I blikket mot fremtidens skolebehov ser vi at det ganske 

raskt blir færre elever i grunnskolen enn det er i dag, 1.10.2020. Omkring 200 færre elever i 2025, og 

omkring 275 færre i 2030. I beregninger basert på fødselstall og folkeregistrerte adresser er antallet 

færre elever enda høyere. Oppsummert peker beregningene mot at vi i beste fall vil ligge omkring 

MMMMs prognose. Med bakgrunn i dette legger vi MMMMs prognoser til grunn for beregninger i 

det økonomiske perspektivet. 

Skolebygninger  

Arbeidsgruppa ser det ikke som sitt mandat å komme med forslag om hva kommunen bør gjøre 

med eventuelt frigjorte skolebygg. Oversikt over skolenes driftsutgifter, og skolebyggenes tilstand 

ligger som vedlegg til denne planen (se vedlegg nr. 2). 
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Det kan være av interesse å vise en oversikt over skolebyggenes kapasitet på antall elever. 

Kapasitetsberegning er gitt ut ifra det grunnlag at alle klasser/grupper er maksimalt oppfylt. Slik sett 

gir kapasitetstallet mer et teoretisk bilde enn et praktisk.  

Eksisterende skolebygg og kapasitet  

Kapasitet  Elever  

Austmarka  150  

Brandval  250  

Langeland  400  

Marikollen   350  

Roverud  300  

Vennersberg  390  

Kusk  720  

 Totalt 2560  

Tabell 20  

Skolekretsgrenser   

Opplæringsloven sier følgende om nærskoleprinsippet i Kapittel 8: Organisering av undervisninga § 

8-1.Skolen: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i 

kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk 

Lovtidend gjeld ikkje.   

Kongsvinger kommune har vedtatt forskrifter for skolekretsgrenser. En oversikt over grensene vises 

i kartene under. Nærskoleprinsippet gjelder i Kongsvinger med ett unntak; i forbindelse med 

etableringen av Kongsvinger ungdomsskole ble det fattet et vedtak som gir alle 

ungdomsskoleelever i Kongsvinger, uavhengig av hvor de bor, til å velge enten Kongsvinger 

ungdomsskole eller Austmarka. Dersom skolestrukturen skal endres, krever dette at kommunen 

foretar en endring av denne forskriften. Arbeidsgruppa viser til rundskrift 2-2012 fra 

Utdanningsdirektoratet – Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Rundskrivet 

informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen.   

Arbeidsgruppa har ikke sett på dette området utover å sette oss inn i hoveddelene av regelverket. 
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Kart 1  

 

Kartet under viser hvor elevene bor i dag.  

  

 Kart 2  
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I en framtid med et synkende elevtall, er arbeidsgruppa av den oppfatning at det vil det være riktig å 

vurdere færre skoler for å opprettholde en skolestørrelse som sikrer sannsynligheten for å ivareta 

kvalitetsindikatorene gitt som lov og ny lærerutdanning, jfr forrige det pedagogiske perspektivet.  

Ved å sikre at alle elever får ta del i et slik tilbud legges det også til rette for at elevenes mulighet for 

et inkluderende læringsmiljø, tilpasset opplæring og dermed et likeverdig opplæringstilbud 

muliggjøres.  
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6. Det økonomiske perspektivet – han dlingsrom til å drive
kvalitets utvikling
Dette perspektivet omhandler i stor grad økonomi i forhold til størrelse, og forholdet til et synkende
elevtall i årene som kommer. Kommunene overføres midler per elev i statsbudsjettet
(Grunnsk olesatsen). Det fremkommer i prognosene for elevtallsutvikling at det vil bli omkring 200
færre elever i Kongsvinger allerede i 2025 enn i dag. Grunnskolesatsen justeres årlig, i 2020 er den på
ca . kr 115 000. Beregnet med dagens verdi vil Kongsvinger komm une få omkring 20 millioner mindre
å drifte skole for i 2025 enn i dag. På bakgrunn av dette stiller arbeidsgruppa sp ø rsm å let om
st ø rrelsene i dagens skolestruktur er hensiktsmessige?

Dagens status

KOSTRA står for Kommune - Stat - Rapportering og gir st atistikk om ressursbruk, prioriteringer og
m å loppn å else i kommuner og man kan sammenlikne kommuner med hverandre. I KOSTRA er
Kongsvinger plassert i kommunegruppe 8.

KOSTRA oversikten under viser at Kongsvinger ligger lavt på kostnader til grunnskole, t il tross for en
kostnadskrevende skolestruktur.

Modell 4

Ut fra en økonomisk kontekst, er størrelsen på skoler av betydning.
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Med dagens elevtall, er kostnadene for Kongsvingerskolen disse etter at skoleskyss er trukket ut fra 

skolenes tildeling.   

Elevtall og kostnader per elev pr 1.oktober 2020    

SKOLE   Ant. elever   Pris per elev Admin. kostnad 

Roverud   105  114 150,-    9 124,-  

Langeland   339    87 606,-  10 454,-  

Vennersberg   357    76 571,-    7 490,-  

Austmarka   (54+19) 73  156 310,-  17 513,-  

Marikollen   299    79 354,-    8 709,-  

Brandval   80  122 789,-  16 350,-  

Kongsvinger u-skole   495    97 197,-    8 565,-  

Tabell 21 

  

Omtrentlig 90 prosent av utgiftene går til lønn. En optimalisering av skolestørrelse vil i det 

økonomiske perspektivet bidra til å sikre Oppvekst og læring nødvendig handlingsrom i årene som 

kommer.  Det er verdt å nevne at ungdomsskole er dyrere å drifte enn barneskoler, grunnen er at 

lærerne underviser 652,5 timer per skoleår på ungdomstrinnet, mens de underviser 741 timer per år 

på barneskolene, og det faktum at flere fag på ungdomsskolen gir høyere kostnader knyttet til 

læringsressurser. Rent teknisk lar det seg regnskapsmessig ikke løse å skille ungdomstrinnet fra 

barnetrinnet ved Austmarka barne- og ungdomsskole, da regnskapssystemene til Kongsvinger 

kommune ikke er lagt opp til å håndtere et slikt skille.  

Det kommer allikevel tydelig frem at sentrumsskolene er rimelig likt oppsatt både på 1.-4.-trinn og 

5.-7.trinn når det gjelder forholdet mellom elev og lærer (lærernormen). Det koster 

imidlertid dobbelt så mye å oppnå dette forholdstallet på den dyreste skolen kontra den billigste 

(156 310 kroner per elev på Austmarka mot 76 571 kroner på Vennersberg). Tabellen over viser at 

også administrasjonskostnadene er vesentlig høyere på de mindre skolene. Ut fra denne tabellen 

kan en tolke at størrelse har betydning for kostnader. Med innføringen av lærernormen gir 

terskelverdier økonomiske utslag. Eksempelvis er det vesentlig billigere å drifte en klasse med 

20 elever kontra en klasse med 25 elever grunnet normtallet. Rådmannen arbeider med å utarbeide 

en ny fordelingsmodell som hensyntar slike faktorer. I og med at dette ikke er hensyntatt i dagens 

fordelingsmodell, vil det forklare noen av ulogiskhetene ovenfor.     

Moderne skoleforskning konkluderer ikke med at det er en sammenheng mellom skoleresultater og 

skolestørrelse  

I beskrivelsen om Lærernorm pekes det på at denne utløses først når en elevgruppe passerer 15 

elever for 1.-4.trinn og 20 elever for 5.-10.trinn. I praksis betyr dette at et elevgrunnlag på 1 til 19 
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elever på 5.-10.trinn er dyrere å drifte enn elevgruppestørrelser som er større enn 21. Dette kan 

illustreres på følgende måte:   

  

Kostnader per gruppe avhengig av antall elever   

Antall elever per gruppe   Antall pedagoger per gruppe   Kostnader per gruppe   

1   1   kr 668 378   

5   1   kr 668 378   

10   1   kr 668 378   

15   1   kr 668 378   

20   1   kr 668 378   

21   1,05   kr 701 797   

25   1,25   kr 835 472   

30   1,5   kr 1 002 567   

35   1,75   kr 1 169 661   

40   2   kr 1 336 756   

41   2,05   kr 1 370 174   

45   2,25   kr 1 503 850   

50   2,5   kr 1 670 944   

Tabell 22 

Kommentarer til tabell 22   

For at Kongsvingerskolen skal nå sine mål, er den avhengige av å bruke de pengene den har mest 

mulig klokt. Skoleeier skal også være opptatt av å skape likeverdige tilbud, uavhengig av 

skolestørrelse.    

Pengene til skolene vil i fremtiden fordeles fra en såkalt objektiv fordelingsmodell, der ulike 

arbeidstakeravtaler, administrasjon osv. fordeles ut fra faktiske kostnader. Det som er 

det resterende beløpet fordeles deretter ut fra i hovedsak antall grupper. Med blikk på 

idealskole er det derfor interessant å se hva skolene faktisk koster i dag.   
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7. Betraktninger omkring likeverdighetsprinsippet i lys 

ovenstående fire perspektiver  

Barneskolene i Kongsvinger er generelt vesentlig ulikt oppsatt. Ergo ligger forutsetningen for bedre 

læring bedre til rette på eksempelvis Austmarka og Brandval skole enn på Vennersberg skole, da 

hver enkelt elev på Austmarka og Brandval har dobbelt så god tilgang på en pedagog enn 

eksempelvis elevene på Vennersberg. Følgelig underbygger dette at Kongsvinger kommune ikke gir 

elevene den samme tilgangen på kunnskap. I og med at det i høringsdokumentet pekes på at 

elevenes læringsutbytte ikke er større på små skoler enn i store skoler, er det grunn til å stille 

spørsmål ved om det er en fornuftig elevgruppestørrelse Kongsvingerskolen har i dag.    

Det er store variasjoner i hvor god tilgang hver elev har på lærer. Ut fra resultatene, gjenspeiles ikke 

denne variasjonen, da skolene stort sett presterer relativt likt. Videre varierer kostnadene til 

infrastruktur på skolene veldig, uten at det heller nødvendigvis gjenspeiles i resultatene. I den 

konteksten peker arbeidsgruppa på at det økonomisk virker som om Vennersberg og Langeland er 

de barneskolene som er mest rasjonelt oppsatt, mens KUSK er det på ungdomstrinnet. Rent 

praktisk ser en blant annet at en skole må ha minimum fire lærere til å undervise i norskfaget, med 

mindre klasser er slått sammen.    

Arbeidsgruppa ser imidlertid også at de minste skolene er helt avhengig av å rekruttere lærere med 

30 studiepoeng i alle fagene norsk, engelsk og matematikk om de skal fortsette som i dag. Med 

tanke på at nyutdannede lærere stort sett kun kommer med kompetanse i to av disse fagene, betyr 

det at skolene får noen utfordringer når det er få lærere på en skole.    

Ut fra dette er arbeidsgruppas vurdering av idealskolen – i økonomisk kontekst – at skolene bør ha 

en størrelse lik Vennersberg og Langeland, da hver elev er billig, samtidig som disse er bemannet 

slik at den møter normkravet uten at pedagogtettheten trenger å styrkes.   

Arbeidsgruppas idealbilde er at hver skole har en skolekrets som rekrutterer et elevgrunnlag som 

ligger nærmest mulig opp mot – eller over – normtallet, 15/20 elever per klasse.   

Et minimumsbilde av en barneskole: 4 trinn/klasser x 15 elever + 3 trinn/klasser x 20 elever = 

120 elever. Skoler med elevgrunnlag langt lavere enn normtallet vil bli forholdsmessige 

dyre, (jfr. tabell 21). Arbeidsgruppa ser at skoler blir dyrere igjen når det blir tre parallelle klasser per 

trinn, grunnet økte behov for spesialrom.   

Følgelig er det i en rent økonomisk kontekst riktig å hevde at skoler med to-fire-seks-osv.  klasser 

á 20 elever er det mest gunstige.    

Alternativer videre med kommentarer  

Her beskriver arbeidsgruppa et rasjonelt, økonomisk perspektiv på mulige innsparinger ved å endre 

skolestrukturen. I dette bildet er det viktig å bemerke at disse eventuelle innsparinger ikke har 

reduksjonen i inntektsgrunnlaget som utgangspunkt. En elevtallsreduksjon på omkring 200 elever i 
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2025 vil nødvendigvis måtte føre til et lavere aktivitetstilbud uavhengig av skolestruktur. 

Alternativene som beregnes under baserer seg på alternativer foreslått tidligere i dette dokument 

hvor både det samfunnsmessige-, pedagogiske- og det organisatoriske perspektiv legges til grunn 

for arbeidsgruppas anbefalinger for skolebehov i Kongsvinger i framtid. Det daglige driftsbildet 

kommer fram basert på reduksjon i antall årsverk, reduksjon i driftsutgifter, økning i kostnader for 

skoleskyss sammen med eventuelle spesialavtaler. I tillegg vil reduksjon knyttet til nødvendig 

oppgradering og vedlikehold av skolebyggene vær en kostnadsdempende faktor i framtid. 

Arbeidsgruppa ser det ikke som sitt mandat å komme med forslag om hva kommunen bør gjøre 

med eventuelt frigjorte skolebygg. Oversikt over skolenes driftsutgifter, og skolebyggenes tilstand 

ligger som vedlegg til denne planen (se vedlegg nr. 2). Hvorvidt det er mulig å trekke med 

driftsutgifter bygg og fremtidig vedlikehold inn i beregningene av økonomisk innsparingspotensial 

ved å ha færre skoler er helt avhengig av hva kommunen eventuelt ønsker å gjøre med de mulig 

ledige byggene. Arbeidsgruppa ser det ikke som formålstjenlig å trekke inn dette i 

skolebehovsplanen. Arbeidsgruppa ønsker allikevel å bemerke at dersom byggene blir 

tilgjengeliggjort for friskolebruk, vil mye av det mulige økonomiske potensialet forsvinne.  

I beregning av kostnader ved skolesammenslåinger er det to hovedveier å følge:  

A. Beregne antall elever i den «nye skolen» og basere den nye skolens pedagogårsverk med 

utgangspunkt i gjeldende lærernorm, og på den måten finne antall årsverk som kan 

reduseres  

B. Ta utgangspunkt i kostnad per elev på ny og gammel skole. Differensen i elevkostnader 

vil være tilnærmet lik besparelsen. Dette forutsetter også at man i den «nye» skolen 

forholder seg til gjeldende lærernorm. Som tidligere nevnt er det mest effektivt og 

rasjonelt, økonomisk å ligge opp mot lærernormen i en større skole.  

Arbeidsgruppas hensikt med å arbeide med disse økonomiske beregningene er å peke på 

potensialer for hvilke innsparingsmuligheter som ligger i endring av skolestørrelser ved eventuelle 

sammenslåinger.  

Alternativ 1 under baserer seg på reduksjon i antall årsverk, da elevkostnaden på Austmarka i 

tabellen over som viser kostnad per elev overveiende er basert på barneskolekostnad, som tidligere 

nevnt er det dyrere å drifte ungdomsskole enn barneskole. 

Alternativ 0  

Dagens modell: Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Roverud, Vennersberg, Marikollen og 

Langeland, skole med 1-10 trinn lokalisert til Austmarka og skole med 8–10 trinn lokalisert til 

Kongsvinger ungdomsskole.  

Kommentar 

Dette alternativet vil medføre en kortest mulig reisevei til og fra skole og dermed den korteste 

reiseveien for elevene. Alternativet opprettholder små grupper, som kan hevdes å være  bra for 

oppfølging av den enkelte elev og tilrettelegging for trygge og gode omgivelser. 
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Dagens modell vil ved et forventet elevtallsfall derimot kreve justering av aktivitetsnivå i henhold til 

det forventede lavere elevtallet som tidligere er omtalt.  Det økonomiske potensialet vil kunne 

beregnes ved å redusere skolenes økonomiske rammer tilsvarende elevtallsreduksjonen. Det er 

likevel slik at ved små skoler vil det bli særlig vanskelig å kunne realisere en betydelig 

kostnadsreduksjon, da elevgrupper < 15/20 elever vil bli mer kostnadskrevende å drifte desto lavere 

elevgruppetallet er. De større skolene vil videre kunne gjennomføre en tilpasning av driftsnivå da 

gruppestørrelsene er store nok til dette. På den ene siden vil Kongsvinger kommune måtte sikre et 

innholdsmessig likeverdig tilbud gjennom et relativt sett større personale for å dekke 

undervisningskompetanse og størrelse på profesjonsfellesskapene ved de små skolene. I et 

økonomisk likeverdighetsperspektiv vil dette på den andre siden medføre store forskjeller i tilgang 

til personalressurser mellom store og små skoler. Med tanke på hvilken inntektsreduksjon 

Kongsvinger kommune kan vente som følge av elevtallsreduksjon, vil dette etter arbeidsgruppas 

oppfatning være en lite bærekraftig organisering i framtid.  

Alternativ 1 

Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Austmarka, Roverud, Vennersberg, Marikollen og 

Langeland, og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole. 

I dette alternativet er det kun ungdomsskoleelevene fra Austmarka som overføres til Kongsvinger 

ungdomsskole. Dette vil være mellom 20 – 30 elever som fordeles på 19 klasser. Det er god kapasitet 

på Kongsvinger ungdomsskole til å ta imot disse elevene. På Austmarka er det 3,57 lærerårsverk 

knyttet til ungdomsskolen, det er også avdelingslederressurs i 30%. I dette alternativet vil det ligge 

en besparelse på ca. kr. 2,1 mill. (Utregning se vedlegg nr. 3)  

Ved denne overføringen vil det kunne bli en overtallighet på 3 lærerårsverk og 0,3 avdelingsleder, 

(og allikevel holde seg innenfor gjeldende lærernorm)  

Kommentar  

I alternativ 1 i hensyntas utfordringene knyttet til etablering av lovlige, kvalitative og likeverdige 

tilbud i framtid for ungdomsskoleelevene. Utfordringene knyttet til barneskoletilbudet i en framtid 

er likelydende med alternativ 0.   

Arbeidsgruppa vurderer at alternativ 1 kan gjennomføres med tilstrekkelig prosess og involvering fra 

august 2021.  

Alternativ 2    

I alternativene og beregningene for barneskolene legges elevtall for 2024 til grunn.  

Dette alternativet består av tre barneskoler og en ungdomsskole. Totalt økonomisk 

innsparingspotensial vil være tett oppunder kr. 14 mill. (13,8) (utregning, se vedlegg 3)  

Alternativet innebærer skoler med 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg, Marikollen og Langeland, og 

skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  
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Potensielle innsparinger vil knyttes til lærerårsverk, administrative årsverk, årsverk for øvrige 

ansatte. I beregningen her legger arbeidsgruppa kostnad per elev til grunn for beregningene: 

Kostnad per elev i de tre barneskolene beregnes til kr 80 000. (Dette forutsetter antall 

pedagogårsverk på lærernormskravet)  

Vennersberg (sammenslått med Roverud):  

Økonomisk potensiale i dette bildet vil ligge på ca. kr 4,1 mill.  

Ca. 390 elever (kapasitet 390 elever)   

Marikollen (sammenslått med Austmarka):  

Økonomisk potensiale i dette bildet vil være ca. kr 3,4 mill.  

Ca. 290 elever (kapasitet 350 elever)  

Langeland (sammenslått med Brandval):  

Økonomisk potensiale i dette bildet vil være ca. kr 4,2 mill.  

370 elever (kapasitet 400) (av disse kommer 70 elever fra Brandval)  

  

Kommentar  

I alternativ 2 i hensyntas utfordringene knyttet til etablering av lovlige, kvalitative og likeverdige 

tilbud i framtid for alle elever i grunnopplæringa i Kongsvinger kommune. Dette alternative sikrer at 

skolestørrelsen pr. I dag opprettholdes med et elevtall tilsvarende dagens i et tiårsperspektiv i 

henhold til registrerte barnefødsler og SSBs moderate befolkningsframskriving for aldersgruppa 6-

15 år. Alternativet vil legge til rette for mulighet til å innfri sentrale kvalitetsindikatorer som 

etablering av sammensatte profesjonsfellesskap, undervisningskompetansekrav og samtidig kunne 

utnytte en bemanning i henhold til normtall for lærertetthet på en rasjonell måte.   

En slik omorganisering og samlokalisering vil medføre at enkelte elever kan få lengre reisevei og 

dermed lengre skoledager. Arbeidsgruppa mener at fordelene ved et kvalitativt godt skoletilbud for 

alle vil måtte veie opp for ulempene ved lengre skolevei og lengre skoledag. Eventuelle avtaler med 

nabokommune om skoleplass kan vurderes, dersom dette sikrer kortere skolevei og er ønskelig fra 

eleven og foreldre/foresatte.  

Med bakgrunn i utarbeidede kunnskapsgrunnlag vurderer arbeidsgruppa dette til å være den mest 

bærekraftige organiseringen, både basert på sosial- og økonomisk bærekraft.  

En slik organisering og samlokalisering vil derimot utfordre skolenes kapasitet, særlig i innledningen 

av kommende 5 årsperiode. Eventuelle bygningsmessige tilpasninger vil derfor ventelig være 

påkrevet ved en eller flere av skolene. Planlegging og gjennomføring av slike tilpasninger vil kreve 

noe tid. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at dette arbeidet må gis tilstrekkelig tid for et godt 

resultat, og anslår eventuell effektuering til august 2023.  
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Alternativ 3   

Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, og skole med 8–

10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  

Det økonomiske potensialet i denne modellen ligger på ca. kr 12,2 mill.  

I dette alternativet er det fire barneskoler og en ungdomsskole. Potensielle innsparinger vil knyttes 

til lærerårsverk, administrative årsverk, årsverk for øvrige ansatte, driftsutgifter bygninger. I 

beregningen her legger arbeidsgruppa kostnad per elev til grunn for beregningene:  

Roverud skole vil ha til sammen ha ca. 175 elever (kapasitet 300).  

Det er rimelig å anta at Roverud på denne måten blir stor nok til å ha den samme kostnaden per elev 

som Langeland, Vennersberg og Marikollen. Kr 80 000,- per elev (Dette forutsetter tilnærming til 

lærernormskravet)  

Kommentar 

I alternativ 3 i hensyntas også utfordringene knyttet til etablering av lovlige, kvalitative og 

likeverdige tilbud i framtid for alle elever i grunnopplæringa i Kongsvinger kommune. Dette 

alternative sikrer at skolestørrelsen med et elevtall tilsvarende at alle skoler i kommunen vil være 

fulldelte skoler i henhold til registrerte barnefødsler og SSBs moderate befolkningsframskriving for 

aldersgruppa 6-15 år. Alternativet vil legge til rette for mulighet til å innfri sentrale 

kvalitetsindikatorer som etablering av sammensatte profesjonsfellesskap, 

undervisningskompetansekrav og samtidig kunne utnytte en bemanning i henhold til normtall for 

lærertetthet på en rasjonell måte. Den minste skolen, som ventelig vil bli Roverud, vil derimot bli 

mindre robust og fleksibel i framtid enn de tre øvrige skolene. En slik omorganisering og 

samlokalisering vil medføre at enkelte elever kan få lengre reisevei og dermed lengre skoledager. 

Arbeidsgruppa mener at fordelene ved et kvalitativt godt skoletilbud for alle vil måtte veie opp for 

ulempene ved lengre skolevei og lengre skoledag. Eventuelle avtaler med nabokommune om 

skoleplass kan vurderes, dersom dette sikrer kortere skolevei og er ønskelig fra eleven og 

foreldre/foresatte.   

Med bakgrunn i utarbeidede kunnskapsgrunnlag vurderer arbeidsgruppa også dette til å være en 

bærekraftig organisering, både basert på sosial- og økonomisk bærekraft.  

En slik organisering og samlokalisering vil ikke utfordre skolenes kapasitet. De fysiske forholdene 

legger godt til rette for å kunne gjennomføre en slik omorganisering og samlokasjon raskt, men 

planlegging og forberedelse til en slik omorganisering og samlokalisering vil kreve noe tid. 

Arbeidsgruppa er av den oppfatning at dette arbeidet også må gis tilstrekkelig tid for et godt 

resultat og anslår august 2022 som et aktuelt oppstartstidspunkt.  

 

 

Kort oppsummert vil det økonomiske potensialet i de ulike alternativene være slik:  
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Modell 1                       kr.   2 millioner  

Modell 2                       kr. 14 millioner  

Modell 3                       kr. 12 millioner  

  

I tillegg til dette vil det forventelig være slik at skolenes elevtall i perioden 2024 – 2030 vil reduseres 

med ytterligere ca. 100 elever. Skolene må forventelig redusere aktivitetsnivået i 

grunnopplæringstilbudet tilsvarende reduksjonen i elevtall. Faktisk forventet reduksjon vil først 

kunne beregnes da den totale gruppesammensetningen blir klar, men potensielt vil denne 

aktivitetsreduksjonen være (kr. 80.000x100 elever) inntil kr. 8 millioner.   

Skolefritidsordning  

Elever i 1.-4.årstrinn og elever som har særlige helse eller omsorgsbehov har rett til et 

skolefritidstilbud. Skolefritidstilbudet kan følge den respektive skole, eller tilbudet kan vurderes 

organisert sammen med den stedlig beliggende barnehagen. En vurdering av hvor 

skolefritidsordningen bør organiseres kan også sees fra ulike perspektiv. Ved en tenkt 

omorganisering og samlokalisering som i alternativ 2 og 3, vil elevene inngå i grupper på tvers av 

geografisk bostedstilhørighet. Her vil relasjoner mellom elever utvikles uavhengig av denne 

bostedstilhørigheten, der elevenes relasjoner til medelever vil styrke deres sosiale utvikling også 

gjennom samspill i skolefritidsordning knyttet til den skolen de sokner til. En skolefritidsordning 

knyttet til lokalsamfunnet elevene bor, vil muligens kunne vurderes som mer praktisk for 

foreldre/foresatte og samtidig oppleves som et tilbud som ivaretar elevenes behov på en 

tilfredsstillende måte. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at skolefritidsordningen organiseres i 

tilknytning til den skolen elevene sokner til, dette for å ivareta og videreutvikle de sosiale 

relasjonene elevene etablerer i skoletid.  

Det er innarbeidet hele og delte plasser, der hel plass er 1 plass og delt plass er 0,6 

plass). Ifølge lovverket skal SFO-tilbudet til en kommune kunne være selvkostbasert, det vil si at 

brukerbetalinger skal være tilsvarende utgiftsnivå. Kongsvinger kommune finansierer tilbudet 

vesentlig ut over dette. Her fremkommer dette i form av utgifter per barn etter at brukerbetalinger 

er trukket fra:   

 

 

 

 

 

SKOLE   ANT. ELEVER MED SFO-PLASS (hel 

og delt plass i parentes)   

UTGIFTER MINUS INNTEKTER   
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Roverud   31 (18-13)   18.969 kroner per barn   

Langeland   107 (59-48)   4.470 kroner per barn   

Vennersberg   70 (36-34)   5.394 kroner per barn   

Austmarka   9 (3-6)   8.200 kroner per barn   

Marikollen   73 (34-39)   2.026 kroner per barn   

Brandval   15 (8-7)   36.869 kroner per barn   

Tabell 23 

Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt kostnadene i skolefritidsordningen er delt mellom skole og 

skolefritidsordning på samme måte ved de ulike skolene og dermed er reelt sammenlignbare. 

Bakgrunn for usikkerheten er knyttet til de vesentlig store forskjellene mellom kostnad pr. Barn.  

Arbeidsgruppa legger til grunn at nevnte elever har rett til et skolefritidsordningstilbud, der 

betalingsmoderasjoner vanskeliggjør å innfri et selvkostprinsipp, særlig synliggjøring av denne når 

kompensasjon for betalingsmoderasjonene godtgjøres fra staten gjennom frie rammeoverføringer. 

Et økonomisk anslag på effektivisering legges derfor ikke til grunn i dette arbeidet.  

Skoleskyss 

Kongsvinger er en kommune hvor en stor andel av våre elever allerede er avhengig av skoleskyss. 

Regnskap 2019 viser at det ble brukt ca. 7 mill. kr til skoleskyss. De ulike alternativene for skolekultur 

vil få konsekvenser for andelen skysselever, skysslengde og økonomi.  

Hvor er det elevene bor?   
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Kart 4

I alternativene under beskrives avstand mello m skolene, effektiv kjøretid, anslagsvis skoleskysstid
og mulig lengste distanse, avhenger av hvor elevene faktisk bor. I alternativene for Austmarka vil det
være vesentlig kortere reisetid for elever som bor sør for Austmarka skol e til Skotterud. Dersom
e lever bosatt i Kongsvinger skal gå på skole på Skotterud må det inngås en avtale mellom Eidskog
og Kongsvinger.

Alternativ 0

Dagens skolestruktur med skoler med 1 – 7 trinn lokalisert til Brandval, Roverud, Vennersberg,
Marikollen og Langeland, skole med 1 - 10 trinn lokalisert til Austmarka og skole med 8 – 10 trinn
lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole

Skyssutgifter 2019 - regnskapet : 7 mill . kr .

Alt ernativ 1

Dagens skolestruktur med kun sammenslåing av ungdomsskolene. I dette alternativet vil andelen
skysselever øke med x%. Avstand og reisetid skole til skole vil bli:

Austmarka – Kusk 28,5 km , beregnet kjøretid uten stopp 30 min. , s koleskyss 45 min
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Lengste avstand 44,2 km (Linnerud), kjøretid uten stopp 49 min., skoleskyss 1 t 5 min  

Økningen i skoleskysskostnader Austmarka – Kusk vil være differansen mellom den 

gjennomsnittlige skyssutgiften ungdomsskoleelevene på Austmarka har slik det er i dag og utgiften 

for skyss Austmarka - Kusk. Utgiftene ser slik ut i dag. Kostnad per elev til Kusk kr 18 000, kostnad til 

Austmarka (dagens ordning) kr 7 000. Dette betyr at i dette alternativet vil det være en 

kostnadsøkning på omkring kr 11 000. I dette alternativet vil det være ca 25 elever som flyttes til 

Kusk.   

Kostnad kr 11 000 x 25 = kr. 275 000  

Alternativ 2  

Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg, Marikollen og Langeland, og skole med 8–10 trinn 

lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  

I dette alternativet er det nærskoleprinsippet som er utgangspunktet for elevenes skoletilhørighet.   

Austmarka – Marikollen 28,1 km, beregnet tid uten stopp 28 min., skoleskyss 45 min  

Lengste avstand 42,1 km (Nedre Østby) beregnet tid uten stopp 48 min., skoleskyss 1 t 5 min   

Brandval – Langeland 20,9 km, beregnet kjøretid uten stopp 26 min., skoleskyss 45 min  

Lengste avstand 39,3 km (Vestby), kjøretid uten stopp 44min., skoleskyss 1t 5 min  

Roverud – Vennersberg 10,9 km, kjøretid uten stopp 14 min., skoleskyss 30 min.  

Lengste avstand 33,5 km, kjøretid uten stopp 38 min., skoleskyss 1 t  

Skysskostnadsøking i alternativ 2 vil være ca.  kr. 560 000  

Alternativ 3  

Alternativet består av skolene: Vennersberg, Langeland, Marikollen, Roverud og Kusk.   

Avstand og reisetid skole til skole vil bli:  

Brandval -  Roverud 10,3 km, beregnet kjøretid uten stopp 13 min., skoleskyss 25 min  

Lengste avstand 19 km (Vestby), beregnet kjøretid uten stopp 21 min., skoleskyss 45 min  

Kostnad per elev kr 11 000 x 70 = totalt kr. 770 000  

Austmarka – Roverud 30,1 km, beregnet kjøretid uten stopp 30 min., skoleskyss 45 min  

Lengste avstand 46,3 km (Linnerud), beregnet kjøretid 50 min uten stopp. Skoleskyss 1 t 10m min  

Kostnad per elev kr 17 000 x 30 = kr 510 000  

  

I ovenstående beregninger for skysskostnader må kostnad som i dag ligger i budsjettene til 

Austmarka og Brandval trekkes fra for å få et bilde av økningen i skyssutgifter. Regnskap 2019 viste 

en kostnad på kr. 650 000 på Brandval og en kostnad på kr. 385 000 på Austmarka. Dette utgjør:   
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Økningen for ungdomsskoleelevene fra Austmarka kr. 275 000  

Økningen for barneskoleelevene fra Austmarka kr. 125 000  

Økningen for barneskoleelevene fra Brandval  kr. 120 000  

Totalt        kr. 520 000  

  

Med bakgrunn i kjennskap til at Kongsvinger kommune i framtid vil måtte tilpasse skoledriften for et 

færre antall elever, og hvor kravet til kvalitet i utdanningen vil øke, jfr. Forventningen om vekst i 

andre sektorer enn oljenæringen som følge av innovasjon og bærekraftig planlegging, (frampek til 

perspektivmelding og Kongsvinger kommunes samfunnsdel), ser arbeidsgruppa det bærekraftig 

både sosialt og økonomisk å legge til rette for skoler av en størrelse som ivaretar kvaliteten på 

opplæringa til en lavere kostnad. Eksemplene viser at å opprettholde dagens antall skoler vil 

medføre at alle skolene vil få et lavere elevtall og ventelig bli mindre kostnadseffektive. Færre og 

større skoler vil lettere innfri kvalitetsindikatorene, legge til rette for god kompetanse, 

profesjonsfellesskap, likeverdig opplæring og samtidig sikre en mer kostnadseffektiv drift. 

Arbeidsgruppa ser at dette for noen elever vil medføre lengre skoleskyss og dermed lengre 

skoledager. Likeverdighetsprinsippet for alle elever vil likevel vektlegges sterkere.  
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8. Oppsummering  

Det samfunnsmessige perspektivet  

Kommune Norge står som følge av Statsministerens og daværende Finansministerens «frampek» til 

perspektivmelding foran en krevende 10 årsperiode, mot 2030. Utfordringen er blant annet knyttet 

til demografi, der befolkningssammensetningen ventelig vil få en langt større andel eldre og en 

lavere andel yngre innbyggere. Videre er en urovekkende høy andel voksne utenfor yrkeslivet. 

Regjeringen varsler at virkemidlene i en utfordrende tid er innovasjon og bærekraftig planlegging for 

å kunne skape vekst i andre næringer enn oljeindustrien, for å kunne veie opp for utfordringene og 

kunne opprettholde og videreutvikle de kvalitativt gode velferdsgodene vi har innenfor blant annet 

utdanning og danning og helse og omsorg.   

Det pedagogiske perspektivet  

Kongsvinger kommune har startet forberedelsen i dette arbeidet gjennom Omstilling 2020. 

Arbeidsgrupper på mange områder har bidratt til denne planleggingen. Arbeidsgruppe 20 har 

spesifikt vurdert hvordan grunnopplæringstilbudet i Kongsvinger kommune i framtid bør 

organiseres for best mulig legge til rette for et kvalitativt godt utdannings- og danningstilbud. 

Sentrale føringer beskriver dette gjennom nye og skjerpede krav til hvordan lærere, skoleledere og 

skoleeiere skal virke sammen i profesjonsfellesskap for utvikling av undervisning som gagner 

elevenes sosiale – og faglige læringsprogresjon, jfr. ny overordnet del og nye læreplaner. Videre 

uttrykkes sentrale kvalitetsindikatorer for grunnopplæringa gjennom tallfestet lærernorm, nye 

undervisningskompetansekrav og ny lærerutdanning, samtidig som likeverdig opplæring er et 

bærende prinsipp i det norske opplæringstilbudet.  

Kvalitetsindikatorene underbygges i kommuneplanens samfunnsdel gjennom særlig fokus på 

«livsmestring hele livet» og «inkludering og mangfold», men også i forhold til «næringsutvikling og 

kompetanseutvikling». Kommuneplanens samfunnsdel poengterer videre at arbeidet i skoler og 

barnehager skal baseres på forskning og kunnskap, for å legge til rette for en langsiktig forbedring 

av kommunalområdets resultatkvalitet, prosesskvalitet og strukturkvalitet.  

Å legge til rette for et framtidig opplæringstilbud som ivaretar kvalitetsforventningene ovenfor 

fordrer grunnopplæringstilbud av en størrelse. Størrelse er viktig for å kunne organisere 

profesjonsfellesskap som er mangfoldig og sammensatt, har den undervisningskompetansen som er 

forventet uten at elevgruppene blir uhensiktsmessig små. Videre vil dette legge best mulig til rette 

for et likeverdig grunnopplæringstilbud for alle elever. Grunnopplæringstilbudets størrelse kan også 

se ut til å påvirke konkurransedyktigheten i rekrutteringssammenheng.    

Det hevdes at små elevgrupper sikrer lærerens gode oversikt og mulighet for å kunne følge den 

enkelte elev godt opp, og at elever ved mindre skoler kan oppleve skolemiljøet som mer trygt og 

godt. Det finnes derimot lite entydig kunnskap om at dette er en regel eller en universell konklusjon. 

Arbeidsgruppa har i denne sammenheng vist til eksempler som tydeliggjør dette.  
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Det organisatoriske perspektivet  

Den demografiske utviklingen i Kongsvinger kommune viser et fallende elevtall i grunnskolen den 

siste 10 års perioden (2010 – 2020). Reelle fødselstall, men også SSBs moderate og lave 

befolkningsframskrivingen for aldersgruppa 6-15 år peker i retning av at den negative veksten 

fortsetter. Dette innebærer at kommunens barneskoler totalt og hver for seg vil få et lavere elevtall 

på den enkelte skole. Å innfri beskrevne kvalitetsindikatorer for grunnopplæringa, dersom disse var 

gjeldende fra i dag ville vært særlig krevende med dagens organisering. Med et fallende elevtall vil 

denne utfordringen vokse parallelt. Det er få utfordringer knyttet til en omorganisering og 

samlokasjon av grunnopplæringa med tanke på egnede skolebygg i henhold til KK-eiendoms 

vurdering av skolebyggene. En av de mest betydelige utfordringene kan være at et fåtall elever får 

en lengre skoleveg og dermed lengre skoledag. Slike tilfeller kan løses gjennom samarbeid med 

elever, foreldre/foresatte og eventuelt tilstøtende nabokommune, dersom dette gir kortere reisevei 

og er et ønsket alternativ for de det gjelder.   

Det økonomiske perspektivet  

En redusert befolkning i aldersgruppa 0-15 år medfører reduserte rammeoverføringer til den samme 

befolkningsgruppa. En forventet reduksjon i rammeoverføringene tilsvarer i den kommende 

perioden nærmere 20 millioner kroner. En organisering av grunnopplæringstilbudet slik den er i dag 

ikke legge til rette for å innfri kvalitetsindikatorene. Dagens organisering vil heller ikke innfri en 

forventet framtidig tilpasning av aktivitetsnivå i henhold til reduksjon i rammeoverføring tilknyttet 

aldersgruppa. Dersom en slik tilpasning av aktivitetsnivå ikke foretas, må kommunen prioritere 

midler fra andre områder for å finansiere dagens organisering av grunnopplæringstilbudet.   
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9. Arbeidsgruppas anbefaling  

Med bakgrunn i at skolestørrelse vil legge best til rette for å kunne ivareta et lovlig, kvalitativt og 

likeverdig skoletilbud i framtid, tilpasset framtidige økonomiske rammer, anbefaler arbeidsgruppa 

at Kongsvinger kommunes grunnopplæringstilbud omorganiseres og samlokaliseres. Arbeidsgruppa 

har skissert alternativene fra 0 – 3 (side 10), samt øvrige vurderte alternativer (vedlegg 1. Ut fra 

ovenstående argumentasjon og med hensyn til bygningenes kapasitet og tilstand vil alternativ 1, 2 

og 3 innebære en omorganisering og samlokasjon for å skape større driftsenheter, eller 

opprettholde en størrelse i framtid. Arbeidsgruppa mener at en plan som legger til rette for en slik 

organisering vil være sosialt- og økonomisk bærekraftig.  

 

Med bakgrunn i et elevtall som faller opp mot 200 elever fram mot 2025 og ytterligere 75 elever mot 

2030 foreslår arbeidsgruppa primært alternativ 2. Alternativet tar utgangspunkt i en omorganisering 

av grunnskoletilbudet, der barneskoletilbudet gis ved Vennersberg skole, Marikollen skole og 

Langeland skole. Ved et slik alternativ vil det være mulig å endre forskrift om skolekretsgrenser slik 

at f.eks. Austmarka skole samlokaliseres med Marikollen skole i dagens Marikollen skoles lokaler. 

Brandval skole samlokaliseres med Langeland skole i dagen Langeland skoles lokaler. Til slutt 

Roverud skole samlokaliseres med Vennersberg skole i dagens Vennersberg skoles lokaler. 

Ungdomstrinnet vil også i denne modellen kunne samlokaliseres i Kongsvinger ungdomsskoles 

lokaler.  

Dette alternativet vil kunne medføre investeringer for å kunne tilrettelegge for tilleggsareal, da 

elevtallet i de nærmeste årene kan utfordre kapasiteten ved en eller flere av skolene.  

I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Roverud skolekrets, Brandval 

skolekrets og Austmarka skolekrets defineres inn i de tre andre skolekretsene, eller at elevene får 

grunnopplæringstilbud etter «nærskole-prinsippet». Begge alternativer er hjemlet i 

opplæringslovens § 8-1  

Alternativ 2 vil avhenge noe av eventuell planlegging av bygningsmessige forberedelser, og av den 

grunn anbefales oppstart etter planlagte og gjennomførte bygningsmessige tilpasninger..  

 

Sekundært anbefaler arbeidsgruppa alternativ 3, som legger til rette for fire barneskoler og en 

ungdomsskole i Kongsvinger kommune. Dette alternativet opprettholder en størrelse på den 

enkelte driftsenhet som kan ivareta forventingene om tilrettelegging for kvalitet i 

opplæringstilbudet som nevnt ovenfor:  

Alternativ 3: Skole med 1–7 trinn lokalisert til Roverud, skole med 1–7 trinn lokalisert til 

Vennersberg, skole med 1–7 trinn lokalisert til Marikollen, skole med 1–7 trinn lokalisert til 

Langeland og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  
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I dette alternativet må skolekretsgrensene endres slik at elevene i Brandval skolekrets og Austmarka 

skolekrets defineres inn i Roverud skolekrets.   

  

Alternativ 1 inngår i begge de to alternativene som er anbefalt.  Alternativ 3 og dermed alternativ 1 

kan gjennomføres uten store tillempninger. Arbeidsgruppa anbefaler likevel at det avsettes tid til en 

rimelig prosess og planlegging av en gjennomføring av et slik tiltak. Overføring av 

ungdomsskoleelever fra Austmarka ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole vil kunne 

gjennomføres fra skolestart høsten 2021, mens samlokalisering av barneskolene anbefales tidligst 

høsten 2022.  
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Vedlegg 

Vedleggsdelen består av diverse utregninger/beregninger, oversikt over elevtallsutvikling, 

elevresultater m.m. Hensikten med egen vedleggsdel er å komplementere selve planen, og gi et 

bredt kunnskapsgrunnlag for fremtidig vedtak. 

Vedlegg 1: Arbeidsgruppas modeller 

1.1 Modeller, fremtidig skolestruktur 

Arbeidsgruppa har drøftet flere varianter i tillegg til dagens skolestruktur. I de fleste av disse vil det 

være skoler som blir små med tanke på utfordringene beskrevet i Kunnskapsgrunnlaget. 

Dagens modell, hvilke utfordringer mot Kunnskapsgrunnlaget ser vi?  

• Dyr i drift, dyr administrasjon, antall lærere varierer mye per elev, utfordrende å bygge gode 

profesjonelle læringsfellesskap, antall bygninger å vedlikeholde, og oppgradere. Ved 

eventuell endring vil skoleskysslengde/tid være en negativ faktor 

• Rekrutteringsproblemer  

• Kompetansefordeling  

• Lærernormen  

• Utvikling av prof. læringsfellesskap/skoleutvikling  

• Resultater?  

Modell 1 ≈ Alternativ 1   

Ungdomsskolen på Austmarka legges ned og elevene flyttes til Kusk. Ligger inne i alle modellene 

under.  

Modell 2  

Ungdomsskolen på Austmarka legges ned og elevene flyttes til Kusk. Barneskoledelen består. 

Brandval legges ned og flyttes til Roverud. Tar ikke høyde for alle føringene beskrevet i planen  

Modell 3  

En barneskole på Roverud, barneskoleelevene fra Brandval flyttes til Roverud.  Austmarkaelevene 

flyttes til Roverud evt. til Marikollen (evt. elever boende på Kjerret til Eidskog). 

Ungdomsskoleelevene fra Austmarka flyttes til Kusk. Kan ha en trinnvis fremdriftsplan  
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Modell 4  

Brandval samlokaliseres med Roverud og elever som bor på vestsiden av Glomma og nå sokner til 

Brandval, flyttes til Langeland. Østsiden av Glomma til Roverud. Austmarka samlokaliseres med 

Roverud evt. Vennersberg  

Modell 5  

Kun Brandval legges ned og flyttes til Roverud  

Modell 6  

Mellomtrinnselevene på Brandval flyttes til Roverud, alt vestsideelevene til Langeland. Brandval 

Barnehage flyttes fra Brandval IL til skolens lokaler  

Modell 7 ≈ Alternativ 2 for barneskolene 

Alle elevene fra Roverud, Austmarka og Brandval flyttes til byskolene. Brandval, Austmarka og 

Roverud legges ned. Roverudelevene til Vennersberg, Brandvalelevene til Langeland, Austmarka til 

Marikollen  evt. Glomma er kretsgrense.  

Vennersberg, Marikollen, Langeland; er det kapasitet? Hva må til? Kan ses mot trinnvis 

elevtallsutvikling.  

Modell 8 ≈ Alternativ 3 

1-7 skole lokalisert til Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland. 8 – 10 lokalisert på Kusk 

 Modell 9 

Roverud legges ned. Mellomtrinnselevene fra Roverud og Brandval flyttes til byskolene, 

småskoleelevene fra Roverud flyttes til Brandval Oppvekstsenter (inkl. bhg.) Austmarka til 

Vennersberg  

Modell 10  

Åpne kretsgrenser mellom Brandval – Roverud, Brandval vest – Langeland, Austmarka – Roverud, 

evt. mot Vennersberg. Kjerret – Eidskog. Forsøksordning. Tar ikke høyde for utfordringene 

beskrevet i Kunnskapsgrunnlaget  

Modell 11  

Roverud legges ned og eleven flyttes til Austmarka, Brandval legges ned og elevene flyttes til 

Langeland. 
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Tabell 1: Kostnader per gruppe avhengig av antall elever  

Lærere på barneskolen underviser 741 timer i året = 19,5 timer pr. uke  

Lærere på u-skolen underviser 656 timer i året = 17,25 timer pr. uke  

Elever på barneskolen (1.-4.tr) 738 timer i året  

Elever på barneskolen (5.-7.tr) 773 timer i året  

Elever på u-skolen (8.-10.tr) 874 timer i året  

 

 

 

Antall 

elever per 

gruppe  

Antall 

pedagoger 

per gruppe         

1.-4.trinn  

Kostnad 

per gruppe  

Antall pedagoger 

per gruppe 

5.-7.trinn  

Kostnad per 

gruppe  

Antall 

pedagoger 

per gruppe 

8.-10.trinn  

Kostnad per 

gruppe  

1  1  668 378.-  1,04  695 113.-  1,33  888 943.-  

5  1  668 378.-  1,04  695 113.-  1,33  888 943.-  

10  1  668 378.-  1,04  695 113.-  1,33  888 943.-  

15  1  668 378.-  1,04  695 113.-  1,33  888 943.-  

20  1,33  888 943.-  1,04  695 113.-  1,33  888 943.-  

21  1,39  929 045.-  1,1  735 216.-  1,4  935 729.-  

25  1,67  1 116 191.-  1,30  868 891.-  1,67  1 116 191.-  

30  2  1 336 756.-  1,56  1 042 670.-  2  1 336 756.-  

35  2,33  1 537 269.-  1,83  1 223 132.-  2,33  1 537 269.-  

40  2,66  1 777 885.-  2,09  1 396 910.-  2,66  1 777 885.-  

41  2,72  1 817 988.-  2,14  1 430 329.-  2,73  1 824 672.-  

45  3  2 005 134.-  2,35  1 570 688.-  3  2 005 134.-  

50  3,32  2 219 015.-  2,61  1 744 467.-  3,33  2 225 699.-  

 

KOMMENTAR TIL TABELL  

For at Kongsvingerskolen skal nå sine mål, er den avhengige av å bruke de pengene den har mest 

mulig klokt. Skoleeier skal også være opptatt av å skape likeverdige tilbud, uavhengig av 

skolestørrelse.  
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Tabell 2: Oversikt over formalkompetanse i Kongsvingerskolen  

Barneskoler   

SKOLE   NORSK 

MINST 

30 ST.P   

NORSK 1-29 

ST.P.   

MATTE MINST 

30 ST.P.   

MATTE 1-

29 ST.P.   

ENG. MINST 

30 ST.P.   

ENG. 1-29 

ST.P.   

Brandval   7   1  5   1   3   3   

Austmarka   8  0  6  0  1  2  

Langeland   21  7  14  7  10  20  

Marikollen   20  3  22  6  8  2  

Roverud   12  2  9  5  4  10  

Vennersberg       15  1  10  0  2  0  

 

Ungdomsskoler basisfag 

SKOLE   NORSK 

MINST 

60 ST.P   

NORSK 

30-59 

ST.P.   

NORSK 

1-29 

ST.P.   

MATTE 

MINST 

60 ST.P.   

MATTE 

30-59 

ST.P.   

MATTE 

1-29 

ST.P.   

ENG. 

MINST 60 

ST.P.   

ENG. 

30-59 

ST.P.   

ENG. 

1-29 

ST.P.   

Austmarka   0  0  2  2  1  1  2  0  0  

KUSK   16  5  2  12  11  1  14  4  0  

 

Ungdomsskoler øvrige fag  

SKOLE   

minst 

30 st.p.  

Samf. fag   KRLE  Krø  Mat&Helse   Naturfag  K&H  Musikk  Tysk/Fransk/  

Spansk  

Austmarka   3  1  2  0  1  2  1  1  

KUSK   20  14   14   4   16   9   6   5*  

*Fransk: 1 lærer – 60 stp. Tysk: 2 lærere – hver seg 60 stp. Spansk: 2 lærere 60 stp. 1 lærer ikke formell utdanning i faget.  

KRLE: To lærere tar videreutdanning dette skoleåret.  

K&H: 1 lærer tar videreutdanning i faget dette skoleåret  

 

Tabell 3: Oversikt over antall uketimer i kjernefagene  

Fag  Sum 1.-4. trinn  Sum 5.-7. trinn  Sum 8.-10. trinn  

Norsk 24,5  11,6  10,5  
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Matte 14,7  8,6  8,2  
Engelsk 3,6  6  5,8  

  

KOMMENTAR TIL TABELLENE 3 OG 4  

Som en konsekvens av tallene ovenfor kan en fastslå at skoler med en viss størrelse på et kollegium, 

fint kan møte kompetansekravene. Hvor stor den størrelsen er, er vanskelig å fastsette. Skolen bør 

være stor nok til at to pedagoger per klassetrinn har 30 studiepoeng i hvert av fagene norsk, engelsk 

og matematikk. Om en har en faglærerordning på skolene, må det være minimum to lærere per 

trinn (småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn) som har 30 studiepoeng i norsk, fordi de 34 timene 

de skal ha i norsk på småskolen er for mye for en pedagog som maksimalt kan ha 26 

undervisningstimer per uke.   

Videre ligger det at engelskfaget er mulig å organisere uten at en er mange. En lærer kan ha all 

engelskundervisning på en barneskole, men det krever at en har en lærer til med 

formalkompetansen grunnet at hver skole har elever med enkeltvedtak om spesialundervisning som 

også gjelder engelsk-faget.   

Grovt kan en sette opp denne oversikten over hva hver skole trenger:  

Tabell 4: Minimum antall pedagoger  

 

1.2 Elevtallsutvikling  

Som nevnt i høringsdokumentet, er det usikkerheter knyttet til det faktiske kartet. Gjennom år har 

Kongsvinger kommune hatt en liberal holdning til skolebytter, i tillegg til at det har vært en liberal 

holdning til å etablere friskoler i kommunen.   

I våre fagsystemer vil en kun kunne lese ut folkeregistrerte adresser. Tabellen og kartet nedenfor er 

følgelig å forstå som tall som følger folkeregisterets adresse, og det behøver ikke samsvare med de 

faktiske tallene per skole. Bildene på de kommende sidene er hentet fra SSB: 

Fag 

Sum 
uketimer 
1.-7. trinn 

Antall lærere 
(inkl. en spes.ped-
lærer i hver time) 

Sum uketimer 
8.-10.trinn 

Antall lærere (inkl. 
en spes.ped-lærer) 

Norsk  36,1  
3,8 lærere (fordelt 

på fire lærere)  10,5  
1,3 lærere (fordelt på to 

lærere)  

Matematikk  23,3  
2,5 lærere (fordelt 

på to lærere)  8,2  
0,5 lærere (fordelt på to 

lærere)  

Engelsk  9,6  
0,5 lærere (fordelt 

på to lærere)  5,8  
0,4 lærere (fordelt på to 

lærere).   
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Prognose befolkningsutvikling totalt 
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Austmarka 6 – 12 år  

(Kapasitet 150 elever) 
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Austmarka 13 – 15 år 
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Brandval 6 – 12 år  

(Kapasitet 250 elever)  
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Brandval 13 – 15 år 
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Langeland 6 – 12 år 

(Kapasitet 400 elever) 
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Langeland 13 – 15 år 
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Marikollen 6 – 12 år  

(Kapasitet 350 elever) 
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Marikollen 13 – 15 år  
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Roverud (inkl. Lundersæter) 6 – 12 år  

(Kapasitet 300 elever) 
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 Roverud (inkl. Lundersæter) 13 – 15 år 
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Vennersberg 6 – 12 år  

(Kapasitet 390 elever) 
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Vennersberg 13 – 15 år 
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1.3 SFO: Tall og kostnader knyttet til dette.   

Våre SFO-er er satt opp med følgende grunnbesetning:  

• 0 – 40 plasser: 50 prosent SFO-leder  

• 40 – 60 barn: 75 prosent SFO-leder  

• 60 barn og flere: 100 prosent SFO-leder  

Videre er det i fastsatt at hver SFO skal bemannes med en 50 prosent stilling. Videre er fordelingen 

av midlene gjort slik at den øker jo flere barn det er på SFO.  
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Vedlegg 2: Driftsutgifter – skolebygg 

Tabellen under viser driftsutgifter per skolebygg. Arbeidsgruppa har ikke implementert  

driftsutgiftene i skolebehovsplanens del om økonomisk innsparingspotensial. 

 

 

Konto Kontonavn

Austmark

a skole 

Brandva

l skole

Langelan

d skole

Marikolle

n skole

Roveru

d skole

Vennersber

g skole KUSK Sum totalt

1122 Driftsmateriell til drift av bygg og anlegg 26 839 20 259 50 405 33 509 14 079 44 167 21 904 211 162

1180 Strøm 328 587 166 091 531 604 485 344 435 908 671 149 337 989 2 956 672

1181 Fjernvarme og fjernkjøling 599 479 599 479

1182 Fyringsolje og fyringsparafin 169 141 169 141

1184 Bioenergi 77 377 77 377

1185 Forsikringer 16 875 21 156 29 801 57 386 38 163 55 958 152 783 372 122

1186 Vakthold og sikring 29 905 27 128 40 207 50 295 23 322 25 323 3 793 199 973

1195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 41 367 47 516 72 237 63 588 68 014 74 955 124 415 492 092

1240 Driftsavtaler og vaktmestertjenester 172 207 149 048 186 630 277 295 229 856 202 314 443 018 1 660 368

Sum 615 780 677 716 910 884 967 417 809 342 1 073 866 1 683 381 6 738 386

Utgifter til renhold og renholdspersonale er ikke tatt med. Utgifter til driftspersonale er ikke tatt med

Driftsutgifter skoler Kongsvinger gjennomsnitt pr. konto 2017-2019

1180,1181,1182,1184 er kun regnskapstall for 2019. Tidligere år er dette belastet enheten direkte og KKEiendom har ikke disse tallene

1195 (kommunale avgifter, vann og avløp) er kun regnskapstall for 2019. Tidligere år belastet enhetene direkte.

Merknader:

KUSK er kun regnskapstall for 2019 da dette er første ordinære driftsår. 1186 Vakthold/sikring er for lavt på KUSK
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Tilstandsrapport skoler og barnehager per ultimo september 2020
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Vedlegg 3: Alternativer – beregningsgrunnlag  

Alternativ 0  

Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, skole 

med 1-10 trinn lokalisert til Austmarka og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger 

ungdomsskole. Dette er dagens modell.  

Kommentar 

Ved dagens modell vil et forventet elevtallsfall kreve justering av aktivitetsnivå i henhold til det 

forventede lavere elevtallet som tidligere er omtalt. Ved små skoler vil det bli særlig vanskelig å 

kunne realisere en kostnadsreduksjon, da elevgrupper < 15/20 elever vil bli mer kostnadskrevende å 

drifte desto lavere elevgruppetallet er. De større skolene vil videre kunne gjennomføre en tilpasning 

av driftsnivå da gruppestørrelsene er store nok til dette. På den ene siden vil Kongsvinger kommune 

måtte sikre et innholdsmessig likeverdig tilbud gjennom et relativt sett større personale for å dekke 

undervisningskompetanse og størrelse på profesjonsfellesskapene ved de små skolene. I et 

økonomisk likeverdighetsperspektiv vil dette på den andre siden medføre store forskjeller i tilgang 

til personalressurser mellom store og små skoler. Med tanke på hvilken inntektsreduksjon 

Kongsvinger kommune kan vente som følge av elevtallsreduksjon, vil dette etter arbeidsgruppas 

oppfatning være en lite bærekraftig organisering i framtid.  

Alternativ 1 

Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Austmarka, Roverud, Vennersberg, Marikollen og 

Langeland, og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole. 

I dette alternativet er det kun ungdomsskoleelevene fra Austmarka som overføres til Kongsvinger 

ungdomsskole. Dette vil være mellom 20 – 30 elever som fordeles på 19 klasser. Det er god kapasitet 

på Kongsvinger ungdomsskole til å ta imot disse elevene. På Austmarka er det 3,57 lærerårsverk 

knyttet til ungdomsskolen, det er også avdelingslederressurs i 30%. I dette alternativet vil det ligge 

en besparelse på ca kr 2,1 mill.  

Ved denne overføringen vil det kunne bli en overtallighet på, (og allikevel holde seg innenfor 

gjeldende lærernorm):  

3 lærerårsverk     kr. 721 000*3  = kr. 2 163 000  
0,3 årsverk avdelingsleder   kr. 800 000* 0,3  =  kr.     240 000  
Sum          kr. 2 403 000  
Skoleskyss, kostnadsøkning       kr.     275 000   
Totalt innsparingspotensial       kr.  2 128 000  
  

I alternativene for barneskolene legges elevtall for 2024 til grunn. 
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Kommentar  

I alternativ 1 i hensyntas utfordringene knyttet til etablering av lovlige, kvalitative og likeverdige 

tilbud i framtid for ungdomsskoleelevene. Utfordringene knyttet til barneskoletilbudet i en framtid 

er likelydende med alternativ 0.   

Arbeidsgruppa vurderer at alternativ 1 kan gjennomføres med tilstrekkelig prosess og involvering fra 

august 2021.  

Alternativ 2    

Dette alternativet består av tre barneskoler og en ungdomsskole. Totalt økonomisk 

innsparingspotensial vil være tett oppunder kr. 14 mill. (13,8)   

Alternativet innebærer skoler med 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg, Marikollen og Langeland, og 

skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole. 

I dette alternativet er det kun tre barneskoler og en ungdomsskole. Potensielle innsparinger vil 

knyttes til lærerårsverk, administrative årsverk, årsverk for øvrige ansatte, driftsutgifter bygninger. I 

beregningen her legger arbeidsgruppa kostnad per elev til grunn for beregningene:  

Kostnad per elev i de tre barneskolene beregnes til kr. 80 000,- (dette forutsetter antall 

pedagogårsverk på lærernormskravet). 

  

Vennersberg (sammenslått med Roverud)  

Økonomisk potensiale i dette bildet vil ligge på ca. kr. 4,1 mill.  

Ca. 390 elever (kapasitet 390 elever) 390 x kr 80 000 = kr. 31 200 000  

75 elever på Roverud har en  kostnad på  kr. 120 000 x 75 =  kr. 8 550 000  

75 elever i den sammenslåtte skolen vil koste:  kr. 80 000 x 75 =                 kr. 6 000 000  

 Elevkostnadsbesparelse                                                                                      kr. 2 550 000  

                                                   

Reduksjon administrasjon vil utgjøre:  

Rektor    1 årsverk     kr.   900 000  

Avdelingsleder   2 x 0,4 årsverk      kr.    640 000  

Merkantilressurs  0,4 årsverk x kr. 540 000   kr.    216 000  

Potensiale før skyss        kr. 4 306 000  

– skyssøkning          kr.     200 000  

Potensiale         kr. 4 106 000  
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Marikollen (sammenslått med Austmarka)  

Økonomisk potensiale i dette bildet vil være ca. kr 3,4 mill.  

Ca. 290 elever (kapasitet 350 elever)  

290 elever x kr 80 000 = kr 23 200 000  

30 elever på Austmarka har en kostnad på  kr. 120 000 x 30 =  kr. 4 680 000  

30 elever i den sammenslåtte skolen vil koste: kr. 80 000 x 30 =  kr. 2 400 000  

Elevkostnadsbesparelse       kr. 2 280 000  

 

Reduksjon administrasjon vil utgjøre:  

Rektor    1 årsverk     kr.   900 000  

Avdelingsleder   1 x 0,3 årsverk      kr.    240 000  

Merkantilressurs  0,4 årsverk x kr. 540 000   kr.    216 000  

Potensiale før skyss        kr. 3 636 000  

– skyssøkning          kr.     210 000  

Potensiale         kr. 3 426 000  

 

Langeland (sammenslått med Brandval)  

Økonomisk potensiale i dette bildet vil være ca. kr. 4,2 mill. 

370 elever (av disse kommer 70 elever fra Brandval)  

70 elever på Brandval har en  kostnad på  kr. 120 000 x 70 =  kr. 8 400 000  

70 elever i den sammenslåtte skolen vil koste:  kr. 80 000 x 75  =  kr. 5 600 000  

Elevkostnadsbesparelse       kr. 2 800 000   

 

Reduksjon administrasjon vil utgjøre:  

Rektor    1 årsverk     kr.   900 000  

Avdelingsleder   1 x 0,5 årsverk      kr.    400 000  

Merkantilressurs  0,5 årsverk x kr. 540 000   kr.    270 000  

Potensiale før skyss        kr. 4 370 000  

– skyssøkning          kr.     150 000  
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Potensiale         kr. 4 220 000  

 

Kommentar  

I alternativ 2 hensyntas utfordringene knyttet til etablering av lovlige, kvalitative og likeverdige 

tilbud i framtid for alle elever i grunnopplæringa i Kongsvinger kommune. Dette alternative sikrer at 

skolestørrelsen pr. I dag opprettholdes med et elevtall tilsvarende dagens i et tiårsperspektiv i 

henhold til registrerte barnefødsler og SSBs moderate befolkningsframskrivning for aldersgruppa 6-

15 år. Alternativet vil legge til rette for mulighet til å innfri sentrale kvalitetsindikatorer som 

etablering av sammensatte profesjonsfellesskap, undervisningskompetansekrav og samtidig kunne 

utnytte en bemanning i henhold til normtall for lærertetthet på en rasjonell måte.   

En slik omorganisering og samlokalisering vil medføre at enkelte elever kan få lengre reisevei og 

dermed lengre skoledager. Arbeidsgruppa mener at fordelene ved et kvalitativt godt skoletilbud for 

alle vil måtte veie opp for ulempene ved lengre skolevei og lengre skoledag. Eventuelle avtaler med 

nabokommune om skoleplass kan vurderes, dersom dette sikrer kortere skolevei og er ønskelig fra 

eleven og foreldre/foresatte.  

Med bakgrunn i utarbeidede kunnskapsgrunnlag vurderer arbeidsgruppa dette til å være den mest 

bærekraftige organiseringen, både basert på sosial- og økonomisk bærekraft.  

En slik organisering og samlokalisering vil derimot utfordre skolenes kapasitet, særlig i innledningen 

av kommende 5 årsperiode. Eventuelle bygningsmessige tilpasninger vil derfor ventelig være 

påkrevet ved en eller flere av skolene. Planlegging og gjennomføring av slike tilpasninger vil kreve 

noe tid. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at dette arbeidet må gis tilstrekkelig tid for et godt 

resultat, og anslår eventuell effektuering til august 2023.  

Alternativ 3   

Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, og skole med 8–

10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.  

I dette alternativet er det fire barneskoler og en ungdomsskole. Potensielle innsparinger vil knyttes 

til lærerårsverk, administrative årsverk, årsverk for øvrige ansatte, driftsutgifter bygninger. I 

beregningen her legger arbeidsgruppa kostnad per elev til grunn for beregningene:  

Roverud skole vil ha til sammen ha ca. 175 elever. Det er rimelig å anta at Roverud på denne måten 

blir stor nok til å ha den samme kostnaden per elev som Langeland, Vennersberg og Marikollen, 

kr. 80 000,- per elev.  

 

Total mulig innsparing i alternativ 3: 

30 elever på Austmarka har i dag en kostnad på  kr. 156 000 x 30 = kr. 4 680 000  

30 elever i den sammenslåtte skolen vil koste:   kr. 80 000 x 30 = kr. 2 400 000  
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Elevkostnadsbesparelse       kr. 2 280 000  

70 elever på Brandval har i dag en kostnad på   kr. 120 000 x 70 = kr. 8 400 000  

70 elever i den sammenslåtte skolen vil koste:  kr. 80 000 x 75 = kr. 5 600 000  

Elevkostnadsbesparelse       kr. 2 800 000  

75 elever på Roverud har i dag en kostnad på   kr. 114 000 x 75 = kr. 8 550 000  

75 elever i den sammenslåtte skolen vil koste:  kr. 80 000 x 75 =  kr. 6 000 000 

Elevkostnadsbesparelse       kr. 2 550 000   

Totalt potensiale elevkostnader (inkl. ungd.skole)    kr.  9 730 000  

  

Reduksjon administrasjon vil utgjøre:  

Rektorer   2 årsverk     kr.  1 800 000  

Avdelingsleder   1 x 0,7 årsverk      kr.      560 000  

Merkantilressurs  0,8 årsverk x kr. 540 000   kr.      432 000  

Potensiale før skyss        kr. 12 522 000  

– skyssøkning          kr.       150 000  

Totalt potensiale elevkostnad       kr. 12 212 000  
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Vedlegg 4: Elevresultater  

Beskrivelse og forklaring av tallene som framkommer i tabellene finnes i vedleggets kap. 4.3. 

4.1 Læringsresultater  

Nasjonale prøver 5. trinn, engelsk  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  44  61  44  51  45  
Brandval  49  42  48  45  47  
Langeland  48  51  52  53  57  
Marikollen  54  50  50  49  48  
Roverud  45  52  47  52  51  
Vennersberg  45  49  46  51  50  

Nasjonale prøver 5. trinn, lesing  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  41  57  43  49  45  
Brandval  53  39  52  47  48  
Langeland  51  51  54  53  51  
Marikollen  55  52  52  51  50  
Roverud  49  50  46  49  50  
Vennersberg  44  48  44  45  48  

Nasjonale prøver 5. trinn, regning  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  44  51  38  48  57  
Brandval  50  38  45  39  46  
Langeland  49  50  50  53  48  
Marikollen  52  51  52  49  45  
Roverud  50  47  44  46  48  
Vennersberg  44  47  41  43  55  

Nasjonale prøver 8. trinn, engelsk  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  51  42  44  49  55  
KUSK  47  50  50  48  50  

Nasjonale prøver 8. trinn, lesing  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  52  44  47  51  53  
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KUSK  49  49  47  48  50  

Nasjonale prøver 8. trinn, regning  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  51  46  50  54  52  
KUSK  48  47  50  46  49  

Nasjonale prøver 9. trinn, lesing  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  54  57  50  38  57  
KUSK  52  52  49  52  54  

Nasjonale prøver 9. trinn, regning  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  56  57  53  48  56  
KUSK  52  53  52  51  51  

Grunnskolepoeng  

Skole  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
Austmarka  41,9  32,8  38,3  42,2  35,7  
KUSK  39,7  38,9  39,9  40,3  39,7  

Skolebidrag 1.-4.trinn  

Negativt bidrag markeres med -  

Skole  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
Austmarka  -3,6  -1,7    -2,8   0,7  
Brandval  3,3  -3,6    -3,5  -4,1  
Langeland  1,1  0,5  1,5  2,4   2,7  
Marikollen  2,2  1,8  0,8  0,2  -1,2  
Roverud  -1,6  -0,7  -2,2  -2,6  -0,1  
Vennersberg  -0,9  -1,6  -3,1  -3,8   0,1  

Skolebidrag 5.-7.trinn  

Negativt bidrag markeres med -  

Skole  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
Austmarka  2,1  -0,1  -0,9  0,8   1,3  
Brandval    -3,2  -5,2  -3,5    
Langeland  -1,6  -3,5  -3  -1,2   0,4  
Marikollen  2,1  -0,3  -1,8  -0,7   0,6  
Roverud  1,3  1,3    -0,8  -0,6  
Vennersberg  -1,0  -1,4  0,2  0,2  -1,3  
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Skolebidrag 8.-10.trinn  

Negativt bidrag markeres med -  

Skole  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
Austmarka      -5,3  -3,1  -2,7  
KUSK  -0,7  -1,8  -1,8  -0,8  -0,2  

4.2 Læringsmiljø  

Kultur for læring, 1.-4. trinn (elevsvar)  

Skole  Trivsel i skolen  Atferd  Relasjon lærer - elev  Relasjon elev - elev  
Austmarka  501  491  477  504  
Brandval  487  522  513  531  
Langeland  519  540  521  516  
Marikollen  511  509  504  514  
Roverud  506  506  485  501  
Vennersberg  528  483  513  504  

Kultur for læring, 5.-10. trinn  

Skole  Faglig trivsel  Sosial trivsel  Læringskultur  Forventing om 
mestring  

Austmarka  513  508  512  511  
Brandval  530  443  504  496  
KUSK  484  506  491  494  
Langeland  529  497  506  542  
Marikollen  523  509  497  529  
Roverud  533  509  481  532  
Vennersberg  542  481  493  508  

Elevundersøkelsen, 7. trinn, «Elevdemokrati og medvirkning»  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  3,7  4,5  4,0      
Brandval  3,7  3,8  3,9  3,7    
Langeland  4,0  3,3  3,3  3,6  3,9  
Marikollen  3,5  3,8  3,5  3,7  4,0  
Roverud  3,6    3,3  4,0  4,2  
Vennersberg  3,3  3,1  2,6  3,3  3,7  

Elevundersøkelsen, 7. trinn, «Støtte hjemmefra»  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  4,4    4,6      
Brandval  4,0  4,5  4,6  4,0    
Langeland  4,6  4,5  4,4  4,4  4,5  
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Marikollen  4,5  4,5  4,3  4,4  4,4  
Roverud  4,4    4,6  4,5  4,5  
Vennersberg  3,8  4,3  4,2  3,8  4,5  

Elevundersøkelsen, 10. trinn, «Elevdemokrati og medvirkning»  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  3,1    3,6      
KUSK  3,2  3,2    3,4  3,4  

Elevundersøkelsen, 10. trinn, «Støtte hjemmefra»  

Skole  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Austmarka  4,1  3,9        
KUSK  4,1  3,9    3,9  4,0  
 

4.3 Sammenlikning av læringsresultater og læringsmiljøresultater   

Informasjon om prøvene og hvordan lese tallene i tabellene over:  

Nasjonale prøver   

Nasjonal prøve for 5. trinn er gjennomføres hver høst og er et mål for elevenes ferdigheter innenfor 

lesing, regning og engelsk etter barnetrinn, 1.-4. trinn. 9. trinnsresultatene er et mål for hvor mye 

ungdomsskolene klarer å løfte elevene og 4 poengs forskjell på 8. trinnsresultatene sammenliknet 

med 9. trinnsresultatene tilsvarer at de er løftet 1 skoleår. Mer enn 4 poeng sier dermed at 

ungdomsskolene har løftet elevene mer enn forventet. Gjennomsnittet for prøvene på 5. og 8. trinn 

er 50 poeng, og for 9. trinn 54 poeng 

Skolebidrag 

Skolebidragsindikatoren viser i hvilken grad den enkelte skole har et positivt eller negativt bidrag for 

elevenes læring. Beregningene tar høyde for elevenes sosioøkonomiske bakgrunn, foreldrenes 

utdanningsnivå m. m.  

Kultur for læring  

Tallene fra Kultur for læring vises i 500-poengskala. Dette vil si at snittet er satt til 500 poeng og 100 

poeng utgjør et standardavvik. 0-10 poeng i differanse anses å være innenfor normalen, 11-33 er et 

lite avvik, 34-66 et klart avvik og 67-100 poengs forskjell fra 500 er et stort avvik. Disse avvikene 

gjelder med både positivt og negativt fortegn i forhold til 500 poeng.  

Elevundersøkelsen   

Tallene fra elevundersøkelsen er hentet fra skoleporten.udir.no og er for 7. og 10. trinn. 

Poengskalaen går fra 1-5, hvor 5 er best.  
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Generelt kan en si at en må være varsom med å analysere resultater for små utvalg, altså få elever. 

Jo flere elever det er i respondentgruppa, jo sikrere kan man påstå at tallene og dermed analysene er 

riktige. Tallene i tabellene ovenfor viser derfor en trend på de forskjellige skolene, men det er en 

usikkerhet i tallene og dermed i analysene, og man kan derfor ikke være bombastisk i sine 

tolkninger. Vi vil forsøke å gi et bilde av Kongsvingerskolen i den følgende analysen, gjennom å vise 

sammenhenger i tallene og mulige årsaksforklaringer.  

4.4 Analyser og mulige årsaksforklaringer  

Faglig og sosial trivsel  

Et hovedfunn i Kultur for læring i Kongsvingerskolen er at det er store forskjeller mellom skolene 

våre og mellom klasserommene i skolene våre. Noen elever melder om stor trivsel både faglig og 

sosialt, mens andre melder om stor grad av sosial isolasjon. Noen elever opplever feedback i 

undervisningen, altså vurdering for læring, som meget god, andre sier at vurdering for læring ikke er 

bra i det hele tatt. Kontaktlærerne scorer elevene forskjellig ut fra kjønn, hvor guttene kommer 

dårligst ut. Guttene blir i snitt i Kongsvingerskolen vurdert til å ligge ½ år etter jentene i skolefaglige 

prestasjoner. Elevene blir også forskjellig vurdert i faglig og sosial kompetanse når vi sammenlikner 

foreldrenes utdanningsnivå. Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå ligger ca. 

to år etter i skolefaglige prestasjoner når vi sammenligner med barn av foreldre med mer enn tre års 

høyere utdanning. Dette kan tolkes som et uttrykk for at grunnskolene i Kongsvinger ikke klarer å gi 

alle elever et likeverdig opplæringstilbud, og at vi i større grad bidrar til sosiale reproduksjon enn 

sosial mobilitet. Dette underbygges også av tallene i skolebidragsindikatorene.  

Tallene i tabellen over viser et lite bilde av resultatene i Kultur for læring og elevundersøkelsen, men 

er tatt ut som de viktigste indikatorene på relasjonene og læringsmiljøet slik elevene oppfatter det. 

Vi kan se at noen skoler scorer høyt på trivsel, mens andre scorer lavere. Norsk og internasjonal 

forskning sier at de viktigste faktorene som må ligge til grunn når barn skal lære er at de føler 

tilhørighet og at de føler at læreren liker dem og har tro på dem (Nordahl, Hattie, Robinson og 

Hargreaves & Fullan).   

Vi kan med bakgrunn i dette si at noen skoler må jobbe med disse faktorene for å kunne 

optimalisere elevenes læring.   

Det er altså i dette feltet viktig med balanse mellom trivsel og læringstrykk, og det er med andre ord 

ikke sikkert at der elevene trives best, lærer de mest!   

I analysene for Hedmark har SePU sett på forskjeller og likheter mellom store og små skoler. Disse 

analysene viser at skolestørrelse ikke er en faktor som er spesielt viktig for skolekvalitet. Det er ikke 

slik at elever i små̊ skoler og klasser opplever et mer inkluderende læringsmiljø eller har et bedre 

læringsutbytte enn elever i store skoler i Hedmark. Imidlertid har SePU, ved professor Thomas 

Nordahl, sett en trend i hva som kjennetegner skoler som lykkes og skoler som ikke lykkes. De 

vurderer størrelse til å være en vesentlig årsaksforklaring til skolene som lykkes.   
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Internasjonal forskning viser at skoler med god resultater ofte har en sterk kollektiv kultur der 

lærerne samarbeider nært. På̊ dette området er det variasjoner i Kongsvingerskolen, og 

samarbeidet mellom lærerne om undervisningen og elevene kan videreutvikles. Det ser ut til å være 

behov for sterkere profesjonelle lærende fellesskap av lærere og skoleledere i kommunen. Dette er 

også̊ et viktig satsingsområde i «Kultur for læring». Tilknyttet dette finner vi også̊ at mange 

skoleledere i sterkere grad bør prioritere kompetanseheving av lærere og det som uttrykkes som 

pedagogiske ledelse (se kapittelet om den nye lærerrollen i høringsnotatet) Ved å bedre disse 

punktene over vil også det med stor sannsynlighet ha resultater for elevenes sosiale og faglige 

trivsel samt læringsresultater.   

Læringsresultater  

I resultatene fra nasjonale prøver er det store forskjeller. Nasjonale prøver for 5. trinn er i all 

hovedsak resultater av hvor god begynneropplæringen har vært av elevene på 1.-4. trinn. Det vi kan 

lese ut fra tallene er at dette lykkes vi på noen skoler meget godt med, men andre skoler har stort 

utviklingspotensial. Vi kan også se på tabellen (historiske tall) at det er stor variasjon mellom 

årskullene. Dette kan forklares med at det er variasjon i elevgruppa, men den største 

forklaringsårsaken ligger i hva slags opplæring elevene har fått på 1.-4. trinn, og vi ønsker å 

understreke at ikke alle elever på 1.-4. trinn i Kongsvingerskolen når sitt læringspotensial i løpet av 

småtrinnet. De skolene som har svake resultater over tid, må ta tak i denne utfordringen. Større 

fokus på lærersamarbeid og profesjonelle læringsfellesskap kan bidra til å løse dette, og ikke minst 

at man har fokus både på læring og trivsel også blant de minste elevene våre.  

Nasjonale prøver på 8. trinn er en indikator på hvordan læringsutbyttet til elevene har vært på 5.-7. 

trinn. Her ser vi også store forskjeller. En elev på gjennomsnittet på 5. trinn scorer 50 poeng, ved å 

oppnå 50 poeng på 8. trinn har eleven fått med seg 3 år med læring på mellomtrinnet. Hvis scoren til 

elevene på 8. trinn er over 50 poeng, har læringen på mellomtrinnet vært høyere enn forventet, og 

vice versa om scoren er under 50 poeng i 8. trinn. Det er på bakgrunn av dette veldig viktig at ledere 

og lærere på barneskolen har et nært forhold til sine resultater hos de avgitte elevene til 

Kongsvinger ungdomsskole. Her igjen må man da snakke om læringstrykk på mellomtrinnet og 

balansen mellom læring og trivsel. Blir det for mye kos, og dermed lite læring? Gir vi elevene 

inntrykk av at de er bedre enn de er, og dermed ikke har høyt nok læringstrykk i timene? Her er det 

mange spørsmål, men vi kan også på mellomtrinnet si at ikke alle elever oppnår sitt læringspotensial 

med den undervisningen vi gjennomfører. Igjen ønsker vi å sette fokus på lærersamarbeid, 

profesjonelle læringsfellesskap og ledelse.   

Resultatene for elevene på 9. trinn forteller i hvilken grad ungdomsskolene har lykkes med å løfte 

elevene fra 8. til 9.trinn. Gjennomsnittet økes fra 50 til 54 poeng. Om ikke resultatet er økt med 

tilsvarende, kan en anta at eleven ikke har fått mobilisert sitt læringspotensial av forskjellige 

årsaker. I og med Kongsvinger ungdomsskole er relativt nyetablert, er det umulig å si noe om 

historiske trender. Rent generelt, når en sammenlikner med andre tilsvarende kommuner, kan det 

synes som om miljøskifte, nye medelever, nye lærere og nytt system virker positiv på elevenes 

læringsutbytte. Med bakgrunn i dette må vi i Kongsvingerskolen få til et større profesjonelt 
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samarbeid mellom ungdomsskolen og barneskolene, og da spesielt lærerne på ungdomstrinnet og 

lærerne på mellomtrinnet, 5.-7. trinn. 
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