
KORT OPPSUMMERING FRA HØRINGSMØTER FRAMTIDAS SKOLE  AUGUST 2021. 
 
Dato for høringsmøter:  
24. august Tufsingdalen, 25. august Os og 26. august.Dalsbygda.  
 
Agenda og møtedeltakere: 
Se invitasjon fra politisk ledelse. 
 
Annet: 
Innleggene på møtene fra FAU Dalsbygda, Os kommune og fra friskolegruppa ved Dalsbygda  kan du lese 
her  https://os.kommune.no/barn-unge-utdanning/fremtidas-skole/. 
 
 
Innledningsvis   

• Ordfører orienterte om at komiteen har en ambisjon om å gi tilbakemelding på 1. 
høringsrunde innen 15. 09; jamfør sak til kommunestyret  
• Kommunedirektør orienterte om at omstillingsbehovet er på 16, 4 millioner i 
økonomiplan. Det er gjort beregninger på at dersom Dalsbygda legges ned gis det en 
innsparing på 4, 4 millioner hvert år. Dette under forutsetning av at elevene ved Dalsbygda 
kan flyttes til Os skole uten at bemanningen økes. ( Utgfter til spes.ped, skyss, SF0, 
driftsutgifter må følge med)    
• FAU Os holdt muntlig innledning og ønsker en skole med bakgrunn i forventet 
elevtallsutvikling / folketallsutvikling og reduksjoner i rammer.  
• FAU Dalsbygda ønsker dagens struktur – se foredrag.  
• Begge FAU  er fornøyd med skolene i dag.  

 
Her oppsummeres kort de innspillene som Os kommune må arbeide videre med fram til saksfremlegget 
til kommunestyret i oktober: 
 
Tufsingdal  

•  Det ble poengtert og synliggjort at flytting og samling av hovedtrinn i både Dalsbygda og 
Os skole er uaktuelt  
• Selv om skolen er nedlagt er det fortsatt liv i bygda  
• Det er to fådelte skoler i OS i dag. De som flyttet til Os skole blomstret opp.    
• Det ble stilt flere spørsmål til friskolegruppa om varmt måltid, innholdet med mer   

  
Os   

• Er bekymret for kvaliteten dersom to skoler opprettholdes med nedjustering 
i budsjettet   
• Her ble det stilt en del spørsmål til friskolegruppa om konsekvenser dette har for den 
offentlige skolen i Os  

o Har friskolegruppa diskutert §2.1. i friskolelova?   Den sier at en skole skal ikke få 
godkjenning dersom det gir negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet   
o Har friskolegruppa noen mening om hvordan resterende innsparing skal tas etter 
etablering   
o Hva med reisetid for elever fra potensielt andre skolekretser/kommuner    

Dalsbygda  
• Etterlyser kvalitetssikring av tall og innsparingspotensialet ved nedlegging   



• Os kommune må utrede samfunnsmessige konsekvenser jamfør vedtak i 
kommunestyret   
• Det var misnøye med 1. høringsfristen og manglende tilbakemelding.    
• Poengterer konsekvenser for elevenes folkehelse og samspill med 
besteforeldregenerasjonen ved nedlegging skole    
• Politikerne ble utfordret til å si sitt standpunkt i saken   

• Ønsker primært offentlig skole i stedet for privatskole  
• Det går ei grense for størrelse på privatskole; den er 15 i dag    

 
 
Referent  
 
Martin Løvø 


