Høringssvar fra FAU Dalsbygda
«Framtidas skole i Os»

Dalsbygda, 30.05.2021

Som bakgrunn for dette høringssvaret ligger tilbakemeldinger fra foreldre, lærere og elever ved Dalsbygda
skole til FAU. FAU avholdt årsmøte omtrent en uke etter at høringsnotatet for «Framtidas skole i Os» ble
lagt fram. På årsmøtet var det stort oppmøte av foreldre. Tilbakemeldingen var tydelig på at Dalsbygda
skole i dag har et svært godt skolemiljø med stor trivsel i skolehverdagen. Dette er også bekreftet i
Hedmarks undersøkelse «kultur for læring», hvor T3 ble gjennomført høsten 2020. Denne viser at det
nødvendigvis ikke er bedre med større enn mindre skoler = Dette vil vi kjempe for å beholde og i
fellesskap bidra til og videreutvikle for fremtiden.
FAU Dalsbygda ønsker å få belyst dagens skolestruktur og forslag til eventuelle grep på en dugelig måte. Vi
har derfor bedt om innsyn i data benyttet i høringsnotatet, som gjør at vi på selvstendig grunnlag kan
kalkulere effekter så godt som mulig og dermed gi dugelig innspill til politikere.
Prosess
I komiteens mandat, som ble vedtatt på kommunestyre
19.11.2020, står det at FAU skal involveres. Den eneste
involveringen er fellesmøtet i Morgenrøden. Verken
administrasjon eller komite har tatt initiativ til møte med FAU
særskilt. Dette er svært uhendig da mange gode diskusjoner og
tanker rundt framtidas skole i Os skulle kommet fram og blitt
belyst langt tidligere i prosessen. Det vi nå har muligheten til, er å
kommentere på komiteens konklusjoner. Dette er ikke i tråd med
det vi oppfattet som intensjonene da prosessen ble satt i gang.
Notatets utredningsalternativer
Utredningsmandatet sier at det skal utredes å samle deler av
grunnskolen for hele kommunen i Dalsbygda. Dette ser vi ikke
som et reelt alternativ, og vi ønsker å understreke at dette ikke er
et forslag som kommer fra foreldre i Dalsbygda. Vi har stor forståelse for at foreldre fra bygdene øst for
Os reagerer negativt på dette.
Oppvekstsenter i Dalsbygda er heller ikke et realistisk alternativ. Synergier ansatte/lederskap bør kunne
realiseres selv med eksisterende barnehage/skolestruktur, da det er kort distanse mellom barnehage og
skole i dag. Flytting av barnehagen over til eksisterende skolebygning ser vi på som en dårlig løsning, både
planmessig og økonomisk.
Av høringsdokumentets utredningsalternativer, ser vi derfor kun to alternativer som reelle:
a ) Beholde dagens skolestruktur
b) Sentralisere all skoleaktivitet til Os Sentralskole
Økonomisk utredning: I utredningsdokumentet framstilles det som om å samle skolene i Os og Dalsbygda
til Os sentralskole gir en mulig besparelse på 3,55 millioner kr. Denne besparelsen er i hovedsak knyttet til
kutt i antall lærerstillinger, og det beregnes ut fra å kutte ned til ca. norm. Vi mener ikke det er ønskelig å
kutte ned til norm, men vil poengtere at denne besparelsen, som i høringsdokumentet er knyttet til
nedleggelse av Dalsbygda skole, er feil. Dersom man ønsker å kutte ned til norm, ligger det allerede til
rette for samme besparelse i dagens skolestruktur. Dersom den økonomiske besparelsen skal hentes ut,
vil det i realiteten gi flere elever pr. lærer, uavhengig av skolestruktur.
Konklusjon: Beholde dagens skolestruktur (1‐10 Os sentralskole & 1‐7 Dalsbygda Skole), eller sentralisere
til Os sentralskole virker å være +/‐ det samme, ut fra et økonomisk perspektiv.

Risiko ved begge alternativer (a) og b):
Besparelsen på 3.55 millioner i høringsdokumentet stemmer ikke overens med tidligere beregnede
besparelser fra oppvekstprosess i 2019.


Evner kommunen å ta ut effekter synligjort i høringsdokumentet for begge alternativene, når
besparelsene ikke er tatt ut allerede? Er bakgrunnsdata i rapport og i regnskapsdokumenter
fullstendige? (Spørsmål fra FAU Dalsbygda ble stilt i åpent høringsdokument på teams og i
forespørsel til Kommunedirektør på mail 05.05.21). Begge forespørsler er lagt ved på side 12‐13‐
14 i dette høringssvaret.

Risiko ved å sentralisere all skoleaktivitet til Os sentralskole:






Samfunnsnegativ effekt for Dalsbygda kan bli høy pga. dette er en levende bygd vevd sammen
med skolen sine aktiviteter via Dalsbygda skole sin strategi « Skolen i lokalsamfunnet» =
nedslagsfeltet er mye bredere enn kun de isolerte elever med familie.
Kommunen kan dermed miste potensielle tilbakeflyttere pga. dette. Dette er et økonomisk tap
for kommunen.
Kommunen kan miste svært dyktige lærere.
Det er i dagens samfunn stort fokus på fysisk aktivitet hos barn. Svært mange av elevene i
Dalsbygda går eller sykler på skola, dette har fordeler knyttet til barnas helse, men også familiens
logistikk.

Risiko ved å fortsette dagens skolestruktur (1‐10 Os sentralskole & 1‐7 Dalsbygda Skole)




Elevtall på begge plasser synker og det blir vanskelig å holde dugelig drift? Høringsdokumentet
peker på en stabil trend i elevtallet i økonomiplanperioden 2021 tom. 2024 = Denne risikoen er
begrenset i den perioden som kommunestyret skal forholde seg til på den økonomiske siden.
Parallelt så jobbes det proaktivt i Dalsbygda for tiden via den positive gjengen i #BlimedDalsbygda
for å få frem alle de gode sidene vi har og tilby  Vekst er målet, men kan ikke forvente
resultater på 1‐2‐3.
Elevtallsutviklingen i høringsdokumentet viser en svak stigende trend på elevtallet frem til 2047 =
håp for stabilitet på lengre sikt @Ref side 4 i høringsdokumentet

Andre mulige potensielle økonomiske besparelser i oppvekstsektoren
Økonomi og mulige steder for innsparing er et overordnet mål for utredningsarbeidet. I analysene i
høringsdokumentet er det kun sett på effekter av redusert lærertetthet til norm. Vi ønsker å belyse at
man bør se på hele oppvekstenhetens potensiale og hente effektene der det er riktig. Et handlingsrom for
bemanning blant lærerne bør opprettholdes og ikke skjæres helt ned til norm (faglig vurdering bør
vektlegges). Forslag til områder man bør se nærmere på:
 Administrasjon, SFO, barnehage, kulturskole, voksenopplæring, vaktmestertjenester, renhold og
bygg, trenger vi en enhetsleder oppvekst?
Friskole (privatskole) i Dalsbygda
På årsmøtet til FAU ble det besluttet at FAU Dalsbygda skal fremskaffe en fullverdig vurdering av et
friskolealternativ. Dette i tilfelle kommunestyret i Os kommune beslutter å legge ned den gode skola vår.
Et eget utvalg med et bredt kompetansespekter bestående av personer med tilknytning til Dalsbygda er
satt ned for å gjøre denne vurderingen.

Konklusjon:
Høringsnotatet er ikke fullstendig i forhold til mandat gitt på kommunestyremøte 19.11.2020. Kvalitet (T3) og
samfunnsmessige konsekvenser er mangelfullt utredet. Det er også grunn til å stille et stort spørsmål ved de
økonomiske vurderingene i notatet.
Før det kan fattes inngripende vedtak om endringer i skolestrukturen, bør dette på plass:
 Rette opp feil i innsparingspotensialet, slik at beslutning kan tas på riktig grunnlag.
 Samfunnsmessige konsekvenser må utredes.
 FAU (foreldre) har i svært liten grad blitt involvert i prosessen.
 Friskole (privatskole) i Dalsbygda er et reelt alternativ. Også dette burde vært en del av
utredningsdokumentet.
Med riktige tall lagt til grunn er ikke innsparingene knyttet til endring av skolestruktur vesentlige. Det
riktige er å beholde 2 gode skoler og skape stabile rammer for både elever, ansatte, foreldre og politikere
i en lengre tidshorisont.

FAU Dalsbygda 30.5.21
Mangnus Kvaal (leder)
Stein Inge Ryen
Tomas Østgårdstrøen
Halstein Kvangraven
Mona Østgårdstrøen

Vedlegg : Analyser av skolestruktur OS

Summering av røffe tallgrunnlag fra Kommunedirektør :

@Optimalisere dagens skolestruktur i hennhold til lærernorm
(Se side 7 for detaljer)

@Samle all skoleaktivitet på Os Sentralskole (Se side 8 for detaljer)

@Dagens skolestruktur basert på tall fra Kommunedirektør for Regnskap 2020
(Se side 10 for detaljer)

* Samfunnsnegativ effekt for Dalsbygda ved «Samle all skoleaktivitet hos Os Sentralskole» er ikke estimert inn i dette alternativet.

•

Utfra det tallgrunnlag vi har fått fra Kommunedirektør vedr. Regnskap 2020 virker det som :
•
Det burde være potensiale til og hente inn samme budsjettmessige effekter ved en optimalisering av drift i dagens
skolestruktur som ved en sentralisering av skolestrukturen til Os Sentralskole.

Hva om vi henter ut potensialet som ligger i dagens skolestruktur ?

@Maks potensialet innenfor norm for lærertetthet
basert på side 3. i rapport (se nedenfor)

@Kun effekten vist i høringsdokumentet, bør kunne
hentes ut i dagens skolestruktur.
* @ Ref. side 3 i rapport «Framtidas-Skole-I-Os-Kommune.pdf»

En skole  Os Sentralskole

Samfunnsnegativ effekt for Dalsbygda :
•

En levende bygd med skolen i sentrum vil nødvendigvis ha større samfunnsnegative effekter enn en
bygd i forfall. Vi mener Dalsbygda er ei levende og inkluderende bygd.

•

Dalsbygda skole er en skole i sentrum av bygda.
•
« Skolen i lokalsamfunnet» arbeidet til Dalsbygda skole knytter sterke bånd inn i
bygdasamfunnet gjennom sitt sterke samspill med innbyggerene både på tvers av
generasjoner og kompetansefelt

•

Dalsbygda er ei levende bygd med høyt aktivitetsnivå på mange arenaer og preget av godt samhold
og god dugnadsånd. Som ett eksempel kan man nevne maling av Skola som ble utført på dugnad
av bygda folket i regi av FAU.

= Man må derfor forvente seg en betydelig negativ samfunns effekt ved nedleggelse av Dalsbygda
Skole.

@ Finnes mange rapporter fra Rådgivere rundt skolestruktur utredninger,
felles for dem er at det er vanskelig og tallfeste effekter rundt
«samfunnsmessige forhold»
Hentet fra Rapport rundt konsekvensutredning skolestruktur i Flakstad
kommune

En skole  Os Sentralskole Bakgrunnstall

@*Tall brukt i utgiftspost «Skole lokaler i Dalsbygda»

** Medium skyssutgifter skissert i alternativet

@ Tall fra kommunedirektør på detaljert
driftsregnskap Skolelokaler Dalsbygda

Høringsdokumentet sier «reduksjon på 3,8 årsverk lærere» , men tabellen
viser i forhold til norm er potensialet 2,9 årsverk. Hva er riktig her ?

Dagens kostnader skolestruktur

@De økonomiske tallene er hentet fra detaljer regnskapsrapport mottatt på mail fra Kommunedirektør 05.05.21

@ Det er også en sum «overhead» som man kunne tenkt seg og dele ut på de forskjellige områder for og se påvirkningen av i
analysen. Men her er ikke delingsnøkkel tilstede i dokumentasjonen fra Os kommune

Bakgrunn for enkel øvelse med kostnad pr skolested Os Kommune

@Os skole – Skole lokaler

@Os skole – driftsutgifter

@Dalsbygda skole – Driftsutgifter

Bakgrunn for enkel øvelse med kostnad pr skolested Os Kommune

@Dalsbygda skole – Skole lokaler

3 skole års varighet på inntjening
(nye kompetansekrav 2025) ?
Hva skjer da ?

Alternativ «Samling 1-7» minus
mulig «trimming» av antall
årsverk i eksisterende struktur
= reel besparelse ved en
struktur endring ?

@ Ref. side 4 i rapport «Framtidas-Skole-I-Os-Kommune.pdf»

@ Ref. side 3 i rapport «Framtidas-Skole-I-Os-Kommune.pdf»

@ Ref. side 7 i rapport «Framtidas-Skole-I-Os-Kommune.pdf»

Tallene fra detaljert
regnskap 2020 avviker mye
fra rapporten , hvorfor ?

@ Tall fra Kommunedirektør vedr. «Regnskapsrapport Oppvekst 2020»

