
 

 

Til 

Os kommune 
Rytrøa 14 
2550 i Østerdalen 

          Den 29.mai 2021. 

 

Innspill til «Framtidas skole» i Os 

Etter å ha gått gjennom høringsdokumentet som er lagt ut på kommunens nettside, ønsker vi å 
komme med følgende kommentarer:  

Ut fra høringsdokumentet er elevtallprognosene ganske så jevne framover. I ovennevnte prognose er 
det sjølsagt ikke tatt høyde for aktuell tilflytting. Vi har erfaring fra at tilflytting kan øke barnetallet 
for skolene, da tilflyttere/tilbakeflyttere kommer for å bosette seg når barna nærmer seg skolealder.  
Barnetall og befolkning for øvrig vil alltid ha svingninger. Et godt eksempel er at det ved Dalsbygda 
skole i første halvdel av 80-tallet var over 70 elever, for deretter å være helt nede i 32 elever rundt 
1990, for så på nytt være over 70 elever rundt årtusenskiftet.  Det er de som var elever da skola var 
på det laveste elevtallet som nå har reprodusert seg, og derfor er det forståelig at elevtallet er litt 
lavere i noen år nå. Men de store barnekulla fra 1993, 1994 og 1995 og framover har begynt å 
etablere seg i bygda, og allerede nå er det klart at de bidrar med økt barnetall framover. 

Når det gjelder bygningsmassen, så er Dalsbygda skole særdeles godt ivaretatt. Det har blitt utført 
tekniske oppgraderinger, noe som har bidratt til en nedgang i utgifter til drift. Det er også viktig å 
huske på at en god del av det praktiske vedlikeholdet (maling/beising) ved skolen er utført på dugnad 
av foreldre. Uteområdene er romslige og innholdsrike. Det er etablert en BMX-bane og en 
fotballbane med kunstgress takket være blant annen stor dugnadsinnsats. Det viser hvor viktig skola 
er for bygdesamfunnet.  

O-alternativet, altså fortsette med samme struktur som i dag er alltid et alternativ i slike prosesser, 
noe vi synes kommer dårlig fram i høringsdokumentene.  

Det går frem av høringsbrevet at det er 115 færre elever i dag sammenlignet med for 10 år siden. Når 
en ser på normen for lærertetthet, så synes vi det er merkelig at det ikke tatt tak i dette med antall 
lærerårsverk tidligere. Her har Os skole til sammen 4,6 årsverk over norm, mens Dalsbygda skole har 
til sammen 0,5 årsverk over norm. Før det gjøres vedtak om noen strukturendring, så bør  begge  
skolene komme seg ned mot norm.  Antall stillinger i oppvekstadministrasjonen kan også vurderes. 
Det vil gi en så betydelig innsparing at 0-alternativet er høyst aktuelt. Når det uttrykkes bekymring 
for kompetansekrav som vil bli innført fra august 2025, så er det 4 år til, og gode muligheter til å få 
de lærerne som ikke innehar nødvendig kompetanse i dag, til å tilegne seg den. Det vil være en 
oppgave for skoleledelse/kommuneledelse. 



 

Å samle 1.-4. trinn ved en skole og evt. 5.-7.trinn ved den andre skolen er ikke ønskelig for noen.  Da 
tenker vi spesielt på de som kommer fra Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen. De kjører vel lenge 
nok i buss som de gjør. Vi har fram til nå heller ikke sett at noen som tilhører Os sentrum har ytret 
ønske om at deres elever skal kjøres med buss til Dalsbygda.  

Dagens pågående pandemi har allerede vist at folk vil flytte ut fra byene, og da er det mange som 
ønsker seg tilbake til bygda de sjøl vokste opp og gikk på skole i. Aktuelle tilbakeflyttere ønsker 
sjølsagt at barna deres skal gå på skolen i nærmiljøet, og få de samme gode opplevelsene som de sjøl 
hadde. Elevene vil få en god og trygg forankring i hjembygda, og den positive utviklinga kan fortsette. 

Vi er avhengig av alle grendene i kommunen, ikke bare sentrum. Det er alle enig om. Det er derfor 
viktig at Os kommune nå legger til rette for full bredbåndsdekning og arbeidsplasser og ikke minst tar 
tak i småbruksprosjektet. Det er svært attraktivt å bosette seg på småbruk for mange, men også  
bygge bolig i spredt bebyggelse er ønskelig for enkelte. Dette gjelder i alle deler av kommunen.  
Ellers har privat initiativ gjort at Dalsbygda også kan tilby mange flotte og byggeklare tomter i 
regulerte felt. 

Omdømme er svært viktig. Det at vår egen kommune nå prøver å legge ned skoler, gir ikke noe 
positivt omdømme. Når en ser hva nabokommunen Røros har gjort ved å opprettholde sin 
skolestruktur og Tolga kommune ikke en gang har satt dette på dagsorden, så tror vi Os kommune 
taper kampen om tilflyttere/tilbakeflyttere, og befolkningssammensetningen vil bli enda mer preget 
av godt voksne og pensjonister, i stedet for de gruppene vi ønsker oss; yrkesaktive med barn. Lær av 
nabokommunen Tolga. De opprettholder skolestrukturen, de har greid å snu en negativ 
befolkningsutvikling ved hjelp av blant annet prosjektet Tolga2020. Mange yngre har kommet tilbake 
og etablert seg i sine hjembygder. Det hadde nok ikke skjedd dersom skola i Vingelen hadde vært 
nedleggingstruet. 

Fådelte skoler fungerer helt utmerket, når alle gode krefter spiller på lag, ikke minst når de ansatte 
har en positiv holdning til å drive skole med en blandet klassesammensetning. Dalsbygda skole er 
meget godt eksempel på det;  en meget god skole som gir ungene den beste skolehverdagen de kan 
få, med den beste trivselen og største læringsutbyttet. All honnør til de ansatte ved skolen for det. 

Det er viktig å innlemme bygdefolket. Besteforeldre og andre er blitt engasjert i undervisninga, 
utmarka er tatt i bruk. Dette er mye enklere når du har nærhet til dette, altså «skolen ligger i 
lokalmiljøet»  i praksis.  

 
Kommunestyrets vedtak med krav til nødvendige høringsmøter i  hele kommunen kan vel ikke sies å 
være oppfylt. Høringsfristen er satt til 1.juni. Der er det ventet godt over 200 høringssvar iflg. 
oppvekstsjefen (fra Retten.no). Deretter skal alle innspill gjennomgås og komiteen komme med sin 
innstilling/innstillinger. Dette mener vi er uforsvarlig kort tid til å vurdere alle innspill og konkludere i 
en så viktig sak. 
 

Vår anbefaling overfor kommunestyret er: 
Os kommune har ikke råd til å ofre Dalsbygda skole på økonomiens alter.  



 
Dere som er politikere må nå ta ansvar for at ei skole med meget gode resultater og med den minste 
lærertettheten, fortsatt skal bestå som skolen  i lokalsamfunnet, en meget viktig brikke i  
bygdesamfunnet. Det er IKKE Dalsbygda skole som er skyld i dårlig kommuneøkonomi. 

 

Det er uansett klokt å vente med vedtak til etter høstens stortingsvalg. Ved en endring her,  kan 
overføringene til kommunene øke, det har vi faktisk erfart tidligere.    
 

Dersom den gode nærmiljøskolen vår blir vedtatt redusert eller lagt ned, så vil vi støtte opp om de 
kreftene som nå sterkt vurderer å etablere en privatskole i bygda. Dette vil gi til en stabil og 
forutsigbar hverdag for lærere og foreldre og en fortsatt god skole for våre elever og gi en trygghet 
for alle i Dalsbygda. Det kan til og med bidra til at flere vil bosette seg, og gi en positiv virkning på 
folketall og dermed også Os kommunes økonomi. 

 

Med hilsen innbyggere i Dalsbygda 

 
Lene Elisabeth Lyster 
Egil Ryen 
Bodil Galåen 
Tor Idar Galåen 
Liv Tollan Ryen 
Sigmund Ryen 
Elin Krog 
Per Galåen 
Rolf Egil Krog 
Molly Hognes 
Knut Ole Brynhildsvoll 
Bjørg Modgunn Holte 
Stein Kåre Holte 
Laura Sellesbakk Krog 
Ola Krog 
Dag Grue 


