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Statsforvalteren i Innlandet

MELDING OM VEDTAK
FRAMTIDAS SKOLE I OS - SKOLESTRUKTUR

Kommunestyret behandlet i møte 21.10.2021 sak 44/21
Følgende vedtak ble fattet:
1. Os kommunestyre går over til en skole i Os kommune fra skoleåret 23/24.
Begrunnelse for én skole i Os er elevtallsutviklingen, inntektssystemet som baseres
på rammetilskudd pr. elev og forventet befolkningssammensetning med flere eldre.
2. Endring av skolekrets vil komme som ny sak etter høring.
3. Bygging av en trygg, positiv og felles skolekultur:
- For å lykkes med å etablere en ny god skole for alle elever i kommunen, må
det skapes en trygg, positiv og samlende skolekultur ved Os skole.
- Det er avgjørende at det etableres et strukturert faglig og sosialt samarbeid
mellom trinnene på tvers av skolene fram mot samling av elevene ved Os
skole for å styrke en felles skolekultur. Og dette må det arbeides planmessig
med i årene framover.
- For å styrke felles skolekultur, må elevene sjøl medvirke gjennom elevråd og
ungdomsråd, samarbeide tett med kulturskolen, og la elevene kjenne på gode
og ekte fellesskapsopplevelser.
- Det er viktig at alle deler av kommunens kulturlandskap og naturtyper blir
brukt og prioritert faglig, pedagogisk og sosialt for å gjøre hele kommunen til
skolens nærområde og lokalsamfunn.
- Fokus på en god prosess for de ansatte vedr. disponering av personalet i
overgangen fra to skoler til en skole.
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I fellesskap må adm. og ansatte for skolene, FAU og foreldre ved skolene
bidra til bygging av felles skolekultur i prosessen fram mot at alle elever
samles ved Os skole, og prioritere dette i lang tid framover. Her er god
kommunikasjon, involvering og ansvarliggjøring viktige begrep.
Os skole må knytte til seg lag, foreninger og ressurspersoner som kan bidra
positivt til å utvikle skolen, lokalsamfunnet og hele kommunen til beste for alle
elevene og deres foresatte. Her kan samarbeidsavtaler og verdsetting av
engasjement og dugnad for fellesskapet være gode verktøy.

4. Kommunestyret vil sette i gang et arbeid for å skape ny bruk og ny aktivitet i
lokalene til Dalsbygda skole. Dette må skje i samarbeid med næringslivet og
andre aktører.
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