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Framtidas skole i Os – Tilbakemelding fra politisk komite etter 2. høringsrunde 
 
 
I kommunestyrets vedtak av 17.06.21 i sak 32/21 ble følgende besluttet: 

Punkt 3: Komiteen arbeider videre med alle høringsinnspill for å svare ut spørsmål og 
kommentere disse systematisk til saksutredningen til kommunestyremøte 21. 
oktober. 

 
I det følgende notatet besvarer politisk komite ut dette punktet til aktuelle høringsparter etter 
2. høringsrunde. 
 
Viser til høringsbrev fra dere datert 23.09.2021 og takker for høringssvar. I høringsbrevet har 
du noen spørsmål som vi med dette ønsker å gi tilbakemelding på jfr. punkt 3 som nevnt 
over. 
 

1. Kapasiteten for å ta inn elever ved begge skoler er p.t. stor. Inneværende skoleår er 
det 125 elever ved Os skole. Til opplysning var det 194 elever ved Os skole skoleåret 
2011-2012 og 209 elever i skoleåret 2001-2002.  
SSB sine prognoser, i et langsiktig perspektiv, for elevtallet i Os kommune 
(sammenslått) er på ca. 120 elever på 1.-7. trinn og 50 elever på 8.-10. trinn. Selv om 
pedagogikk og behov ved skolene har endret seg noe de siste årene er ikke 
kapasitet ved Os skole en utfordring sett i lys av svingninger i elevtall.   

2. Både Dalsbygda og Os skole har utnyttet muligheter for organisering av skolene 
gjennom aldersblanding/fådeling. Det siste året, under nasjonale og lokale CV-19-
tilpasninger, så vi at skolene hadde lett for å tilpasse seg ulike typer krav til 
gruppestørrelser og organisering: Dette fordi vi har tilgang til god kapasitet i 
bygningsmasse og at den generelle organiseringen og gruppestørrelser gjorde det 
enkelt å tilpasse seg nasjonale krav og ulike tiltaksnivå.  

3. Kommunen vil opprettholde sine forpliktelser tilknyttet Dalsbygda samfunnshus 
uavhengig om det er drift av skole eller ikke, jfr. samfunnshuset i Tufsingdalen. Dette 
følger av at prinsippet om at kommunens samfunnshus skal likebehandles. 

4. Hvis den offentlige skolen i Dalsbygda legges ned er det fortsatt barnehage i bygda 
og forpliktelser til samfunnshuset videreføres, jfr. svar på punkt 3 over. 
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