
FRAMTIDAS SKOLE 

I OS KOMMUNE
Høringsdokument om framtidas skole i 
Os kommune.
 

Høringsperiode 23. april - 1. juni.
 

Innspill sendes gjennom digital 
plattform:
Klikk på denne lenken!
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Px-TXShQY0GcQa2C35o4XL5kUoOETKFDkMA-VLrXMfBUMlRGME9QRjZVSlJJWFdBMU05TE41OE9IQS4u


FORORD

Os kommune driver kontinuerlig med omstilling da kommunens inntekter 
svekkes som følge av endringer i folketallet og befolkningssammensetningen.

Bakgrunnen for denne høringen 
er elevtalls-utviklingen i Os 
kommune.
 
Os kommune har 115 færre 
elever i skolen i dag 
sammenlignet med for 10 år 
siden.  Dersom en legger SSBs 
(statistisk sentralbyrås 
befolkningsframskriving) med 
hovedalternativet til grunn, så vil 
elevtallet i Os kommune holde 
seg stabilt som i dag med 
anslagsvis 170 elever i alderen 
6-16 år.  Os kommune kan derfor 
planlegge ut fra dette antallet 
når elevtall og bygg skal 
dimensjoneres.











Os kommune har et omstillingsbehov på anslagsvis 16,4 millioner i 
vedtatt økonomiplanperiode 2021-2024 og med dagens 
forutsetninger i økonomisystemet. På bakgrunn av dette har 
kommunestyret vedtatt at ulike alternativer skal utredes for 
framtidig skolestruktur:

 
Samling av 1-4. trinn i Dalsbygda eller Os
Samling av 5-7. trinn i Dalsbygda eller Os
Samling av 1-7. trinn i Dalsbygda eller Os
Oppvekstsenter i Dalsbygda
Plassering av ungdomsskolen

 
Alternativene skal fokusere på framtidig kvalitet, kompetanse, 
kapasitet, bygningsmasse samt økonomiske og samfunnsmessige 
konsekvenser:

 
 













Det store spørsmålet er hvordan Os 
kommune skal tilpasse seg til dagens og 
fremtidens elevtall på anslagsvis 170 
elever i alderen 6-16 år.
 

Skal Os ha to skoler?
Skal Os ha en skole?
Skal Os samle et hovedtrinn på en 
skole?
Skal Os bygge ny ungdomsskole 
for 50 elever?
Skal Os kombinere ulike alternativ i 
fremtidens skole for å sikre god 
kvalitet og nødvendig innsparing?
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Bakgrunnsstoff om framtidas skole (link).

Det er kommunedirektøren og oppvekstsjef som er ansvarlige for bakgrunnsstoffet. Rektorene og styrer 
for barnehagene i Os, samt hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, har bidratt med innspill i 
arbeidsmøter med oppvekstsjef.

Kvalitet




Os kommunestyre er opptatt av å ha gode skoler
Os kommunestyre forutsetter at kommunen opprettholder dagens kvalitet også etter eventuelle 
endringer i struktur

 
Komiteen har fått gjentagende forespørsler om å framvise resultater fra kvalitetsundersøkelser knyttet til 
Kultur for læring (T3) for både Os og Dalsbygda skole. Det å belyse kvalitetsperspektiver på skolenivå er 
ikke en del av oppdraget og er heller ikke et ønskelig fokus. Det er det samla elevtallet og økonomien 
som er årsaken til dette omstillingsprosjektet og høringen.

Bygg
Norconsult har utredet et forprosjekt knyttet til deler av bygningsmassen ved Os skole (kontor�øy, 
spesialrom og rom ved ungdomskolen). Dette prosjektet ble presentert for formannskapet høsten 2019. 
Norconsult har antydet et innsparingspotensial på ca. kr. 1- 1, 5 millioner ved å redusere antall m2 
tilpasset dagens elevtall og bygge en ny og mer klimavennlig, energi- og arealeffektiv ungdomsskole.

 
Administrasjonen har ikke arbeidet mer med dette da eventuelt bygging av ny ungdomskole må utredes i 
et hovedprosjekt etter høringen dersom kommunestyret beslutter å bygge /alternativt rehabilitere.  Det 
skisseres derfor kun et potensialefor innsparing på bygg på anslagsvis mellom kr. 750.000 - 1 million. Det 
økonomiske potensialet er en reduksjon i totalt arealbruk og reduserte driftsutgifter til vedlikehold og 
oppvarming.
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https://os.kommune.no/barn-unge-utdanning/fremtidas-skole/


Høring
Kommunestyret ber om innspill til beste løsning for skolene i Os fra berørte parter. Vennligst si din 
interesse i saken. 

 
Kommunestyret ber om både generelle kommentarer og utfylling av spørreskjema. Kryss av for det du 
mener er beste alternativet/ kombinasjon av alternativer for elevene og oppvekstsektoren i Os kommune 
på lang sikt.

Medvirkning
Komiteen vil arrangere Teamsmøter i høringsperioden dersom det ikke åpnes opp igjen for åpne møter. 
Dette blir annonsert på vår facebook side og på hjemmesiden.

 
Oppsummeringen er oversatt til tigrinja og arabisk da vi har �ere innbyggere med disse morsmåla.

Høringsfrist satt til 1. juni 2021
Innspillene blir behandlet og lagt fram for kommunestyret 17.juni 2021 av den politiske komiteen. 
Komiteen innstiller i saken.

 
Vi håper du kommer med innspill!
Os, 14.april 2021

 
Hilsen komiteen

 
Jon Ola Kroken - Johan Mylius Kroken - Katrine Ness - Per Erik Husøy - Thomas Engåvoll

 
leder Live M. Ryen
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