
Agenda FAU Dalsbygda 

• Hvem representerer FAU Dalsbygda i kveld ? 

• Magnus Kvaal , Leder 
• Tomas Østgårdstrøen , Nestleder
• Stein Inge Ryen , Kasserer 
• Halstein Kvangraven , Sekretær
• Mona Østgårdstrøe, Styremedlem

• Mandat fra Årsmøtet ved FAU Dalsbygda 

• Riktig bilde viktig for riktig grunnlag til videre vurderinger : 
• Elevtallsutvikling
• Kommuneøkonomi  

• Sosial kapital – Kommunen oppnår kortsiktig eller langsiktig balanse i sine regnskap, mens 
innbyggerene i kommunen sliter med ettervirkningene? 

• Skoleveg

• Alternativ oppvekstsenter med 1-4 kl. i Dalsbygda



Om foreldrene og deres unger (elevene ved skolen) ikke hadde vært godt fornøyde med Dalsbygda skole ,så hadde vi nok ikke hatt denne diskusjonen i 
dag. 



Elevtalls utviklingen 

Historisk utvikling elevtall ved Dalsbygda skole – Dokumentert klasse for 
klasse fra 1956 – i dag. 

Kommentarer fra FAU Dalsbygda sålangt i prosessen : 

• Dalsbygda skole har bestandig hatt sykliske svingninger i elevtallet.
• SSB sin prognose for Os kommune viser at vi nå sannsynligvis er i 

nærheten av bunnen av svingningene.

Det er en smertegrense for elevtallet ved skolen uten at vi klarer og 
tallfeste dette. Foreldrene ved Dalsbygda skole er fornøyde med skolen 
i dag (se mandat gitt til FAU i årsmøtet) , dette er den beste indikatoren 
på at vi ikke er ved den smertegrensen i dag.

Link til graf fra SSB

Det er nok av prognoser og velge i som grunnlag til vurderingene. 

Fødselstall prognoser basert på Os helsestasjon ? 

1-4 klasse ved Dalsbygda skole har en andel på ~50% av elever som ikke er registrert 
født i Os kommune. En slik prognose anser vi som ikke reel for vurdering av elevtalls 
utviklingen.  Da trenden tydlig er og føde barn utenfor kommunen og flytt tilbake til 
skolestart. SSB sin prognose virker og hensynta nettopp dette og virker og henge 
sammen med faktisk elevtall kurve utvikling i Dalsbygda.

https://www.ssb.no/statbank/table/11668/chartViewLine/?loadedQueryId=10055688&timeType=top&timeValue=19


Kommune økonomi

Det gikk ikke så ille som man så for seg i 2016 da man la økonomi planen for årene 2017- 2020. 

Er det slik at kommuneøkonomien planlegges utfra «worst case scenarioer» ?
Fører dette til langsiktige gode beslutninger for innbyggerene i Os kommune ? 

Os Kommune har nå ett solid dispensasjonsfond i ryggen med gode bank reserver. 
Den økonomiske siden virker dermed og ikke være avhengig av hurtig avklaring på prosjektet «Fremtida`s skole – Os»

Kommentarer fra FAU Dalsbygda sålangt i prosessen : 

• Det legges ned i snitt 1 nærskole hver uke i Norge .  En 
fellesnevner er kommunal økonomi. Det er ingen tvil om at 
kommune økonomien i Norge er presset og må taes på 
alvor.  

• Vi i Os Kommune må alikevel sørge for at forutsetningene 
for våre skole kommunale vurderinger er basert på våre 
egne parametre og ikke «dragsuget» fra resten av landet. 

• Gode konklusjoner krever kvalitet på underlag. Det må 
gjøres en god kvalitetsikret innsats på underlaget skal vi få 
sjansen til og ta riktige vurderinger for «Fremtida`s skole i 
Os»



Stemmer de Økonomiske potensialene som er synligjort og er det praktisk mulig og nå dem ? 

Aktive innspill fra FAU Dalsbygda i digitalt 
innbygger møte. 

Tilbakemelding: Ikke mottatt foreløpig



Stemmer de Økonomiske potensialene som er synligjort og er det praktisk mulig og nå dem ? 

Aktive innspill fra FAU Dalsbygda i Høringssvar til 
«Framtidas skole i Os» Med mange spørsmål til 
prosjektet. 

Tilbakemelding : Ikke mottatt foreløpig
14 sider med innspill , mange av dem relatert til de økonomiske 
analysene 



Stemmer de Økonomiske potensialene som er synligjort og er det praktisk mulig og nå dem ? 

Aktive innspill fra FAU Dalsbygda i møte 18.08.21 
med Politisk ledelse , gruppeledere for partiene , 
politisk komite og  administrasjon

Ikke kommet referat fra møtet pr dags dato

Tilbakemelding : Tirsdag ettermiddag 24.08 , Takk 
for innspillet , vi rekker ikke og gå igjennom dette 
med dere i FAU , kom på møtet og se de nye 
tallene der.

«Foreløpig notat – Oppfølging av kommunestyrevedtak av 17 juni»
Inneholder flere feilkilder som gir grunnlag for helt feil konklusjoner – Ett klart budskap fra FAU Dalsbygda 
i møtet.

Dialog FAU Dalsbygda – Os kommune : Feil data som presenteres på Grenda møtene som gir grunnlag for 
feil konklusjoner er ingen tjent med. 

Avtale om og hjelpe hverandre ila mandag 23.08 eller tirsdag 24.08 for og kvalitetsikre tallene sammen.



«FAU Dalsbygda studerer Sosial kapital til høringsvar nr 2» à Samfunnsnegative effekter ved nedleggelse av 
Dalsbygda skole.



«…og at infrastrukturen svekkes: veier, vann og avløp, offentlig kommunikasjon og servicefunksjoner svekkes»  
Professor i pedagogikk Høgskolen i Innlandet Yngve Nordkvelle i leserinnlegg i Nationen 08.01.21 

Blå strek viser hvor dagens gangvei er og 
stopper. 

Barn og voksen både i skoletid og i fritid går 
og sykler her og det er trafikk farlig i krysset 
ved Dalsbygda handel.

Rød strek viser at FAU Dalsbygda sammen 
med berørte instanser forsøker og legge en 
plan for tiltak som skal gi trygg passering av 
krysset i fremtiden for våre myke 
trafikkanter

FAU Dalsbygda i førersetet for 
en trygg skolevei = gode odds 
for og løse denne 
problemstillingen for både 
elever og andre brukere sin 
glede

Hvem setter seg nå i fører setet 
for og løse denne 
samfunnsutfordringen ? 

Praktisk eksempel på konsekvenser

Verdien av dette arbeidet ?

La oss si vi sparer oss for en alvorlig trafikkskade til 8.1Mnok på 20 
år. 
= 0.4Mnok pr år 



«Velferdsverdien»
Praktisk eksempel på konsekvenser

«Den lille jenta kommer hjem fra 
Dalsbygda skole og lander trygt 
hos bestemor og bestefar for en 
brødskive og en prat om dagens 
opplevelser en god stund før mor 
og far kommer hjem til middag.»

«Den lille jenta kjører buss hjem 
fra Os skolen og kommer hjem til 
middag hos mor og far» 

Skaper verdier gjennom : 

• Gjensidig oppmerksomhet
• Observasjon
• Hjelp og støtte 
• Skaper felles «Bro» mellom 

alle generasjonene

Møtepunktet er slettet og 
verdiskapningen er borte.

Kilde à Kostra statestikkbanken

«Velferdsverdien» er vanskelige og sette en prislapp på i forkant 
av endringer og vil bli gjenstand for synsinger. 
La oss alikevel prøve og se på verden i scenario «Skola er død»  : 

«Jenta og Besteforeldrene»  ~0.5Mnok i ekstra sykehjemsplass pr 
år 

«Treffpunkt» ~1Mnok 

«Skolen i lokalsamfunnet» 2.5Mnok

«Dugnadsviljen i Dalsbygda» 6Mnok 

Sum 10Mnok pr år i negativ verdi ved en skolenedleggelse

Tap av Andre velferdsverdier :

• Treffpunkt 
• Juletrefest 
• 17 mai 
• Skoleavslutning 

• «Skolen i lokalsamfunnet»
Nevner noen prosjekter som viser 
hvordan skola tenner «gnisten» i 
bygda folket og vi gjennomfører i lag.
• Fokus Kulturminner ( 

Vasshjulet på Breansmoen) 
• Fosskleiva ( Rydde 

kulturlandskap) 
• Gruvåsen (Rydding av 

kulturlandskap + skuespill) 
• Dialektord fra Dalsbygda 

• Dugnadsviljen i Dalsbygda
• Foreldrene maler skola på 

dugnad , bygger BMX bane , 
Bygger fotballbane, setter 
opp redskapshus og pusser 
opp Samfunnshus til glede for 
både skole og samfunn.

• Stiller ellers opp på fritiden 
når skolen ber om bistand



«Summering av samfunnseffekten ved en skolenedleggelse»
Bakgrunn : 

Høringsprosessen til OS kommune vedrørende Skolestruktur har sin 
bakgrunn ibehov for og spare +/- 16Mnok pr år i kommunens 
driftsbudsjett. Os kommune sin administrative ledelse har sålangt pekt 
på at man kan hente 4.4Mnok av denne nødvendige besparelsen ved og 
legge ned Dalsbygda Skole.

Tap av Sosial kapital i Dalsbygda ved en nedleggelse av skolen er fakta. 
Det virker som alle berørte parter uavhengig av foretrukket alternativ i 
høringsprosessen er godt klar over dette. Graden av tap vil det helt 
naturlig være uenigheter om. 

Velger derfor og synligjøre risikoen med verdier som følgende for og 
sikre at vi favner bredere i enighet om konsekvensene: 

Middels scenario ved en skolenedleggelse i Dalsbygda blir da : 
Tap eiendomsverdi (4Mnok) +  Tap infrastruktur(0.4Mnok) + Tap 
Velferdsverdien (10Mnok) = 14.4Mnok pr år 

Konklusjon : 

Forenklet analyse fra FAU Dalbygda peker på at Samfunnsnegativ effekt ved nedleggelse av Dalsbygda Skole 
for Os kommune som helhet vil kunne slå ut effekten av den isolerte besparelse i Oppvekstenheten.

De samfunnsnegative effektene ved en evt. skolenedleggelse er en viktig del av beslutningsunderlaget. 
En grundig studie av disse effekter bør ligge til grunn når beslutningstaker skal gjennomføre sin 
besluttningsprosess.



Tilbakemelding på FAU sitt arbeid vedr. Sosial kapital fra 
ekspertisen på området. 

En mere detaljert analyse vil bli presentert i FAU sitt 
høringssvar 23.09.21





Alternativ oppvekstsenter med 
1-4 kl. i Dalsbygda
Er en dårlig løsning for alle:

• Barnehagen i Dalsbygda er bygd som barnehage og nesten
ny, med flotte uteområder.

• Barnehagepedagogikk og skolepedagogikk er to ulike ting.

• Kvaliteten med fådeltskolen i Dalsbygda bygger på at det er 
1-7 kl.

• Det faglige miljøet for lærere blir for lite.

• Dårlig løsning både faglig og sosialt for ungene:

• Eks Faglig: - Hver onsdag er det temadag for hele 
skolen: 1-7 samarbeider, og har felles faglig utbytte. En
slik synergi får man ikke mellom barnehage og skole.

• Eks sosialt: - Ballspill er populært i friminuttene, og 
unger fra 1-7 kl. deltar. Små barnehagebarn ned i ett
års alder har helt andre behov og utgangspunkt for lek. 
(og de minste sover i vogna mens det langfri)

à Alternativet har vært diskutert i FAU, i foreldremøte, og 
med pedagoger. Tilbakemeldingen er samstemt. Et slikt
skissert forslag er ikke ønskelig. 

à Det stilles spørsmål om den reelle økonomiske besparelsen.


