
Dialogmøte  
utredning skolestruktur 

Tirsdag 26.04.16 



Takk te dokk 



Agenda 

 Presentasjon fra PwC/Telemarksforskning 

 v/ Geir Are Nyeng, Helge Støren og Mariell 
 Toven  

 Gruppearbeid på tvers av kretser/skoler 

 Diskusjon og refleksjon i plenum 

 



Mandat til rådmann/adm. 

Mandatet er gitt på bakgrunn av følgende politiske 
vedtak: 

 Innstilling i hovedutvalg Folk 28.08.14 
• Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2013 tas til orientering. 

• Hovedutvalg folk er godt fornøgd med læringsmiljøet i grunnskolen er vi 
skårer likt eller bedre med landsgjennomsnittet på alle områdene. 
Samtidig er vi bekymret for resultatene på de nasjonale prøvene, spesielt 
ved enkelte av barneskolene. 

• Rådmannen bes legge fram en helhetlig gjennomgang 
av fremtidig skoledrift, spesielt med tanke 
kvalitetsforbedring, i løpet av 2015. Da må en også se 
på kultur, organisering, og skolestruktur. 

 



Vedtak i formannskapet 21.10.15 
• Punkt 1:  
Rådmannen bes om at aktuelle tiltak fra økonomi- og 
kvalitetsutredningen innarbeidet i forslag til budsjett og 
økonomiplan for 2016-2019. Tiltakene konsekvensbeskrives. 
  
• Punkt 2: 
Rådmannen bes om å organisere et temamøte i første kvartal 
av 2016 hvor kvalitet og framtidas skole står på dagsorden. 
Videre utredningsprosess og innbyggerdialog bør være 
sentrale tema. 

 
11.12.15:  
Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for 
2016-2019 
 



Mandat/beskrivelse av oppdraget 

Målsettingen er å se på ulike løsninger, muligheter og 
begrensninger med følgende utgangspunkt: 

 

 Inderøy kommune skal ha høy kvalitet på 
oppvekstområdet hva gjelder kvalitet, trivsel, tidlig 
innsats, resultat, fullføring  

 

Konsulenttjenester i form av:  

 Innhenting og systematisering av faktagrunnlaget 

 Rapportskriving 

  

 



Mandat/beskrivelse av oppdraget 
Mandatet tilsier at man må se nærmere på følgende faktorer: 
• Befolkningsutvikling 
• Elevtallsutvikling 
• Psykososialt miljø 
• Fagmiljø og organisering 
• Resultat fra brukerundersøkelser, nasjonale prøver m.m. 
• Skolestørrelse og antall skoler 
• Oppfylling av skoler 
• Årsverk i Inderøyskolen, barnetrinnet 
• Behov for nybygg/renovering 
• Nye skolekretsgrenser 
• Behov for skoleskyss 
•   
 



Tidsplan framover 
• Jevnlige møter i adm. styringsgruppe. Første møte 9. mars. Planlagte møter 07.04 

og 19.04. 

• Møter i arbeidsgruppa 11. mars, 12.april, 25.april. (Møte nr. 4; ved ekstra behov) 

• Drøftings- og informasjonsmøter med tillitsvalgte etter behov. Mars (HTV-forum) 
20.mai – konsekvenser for bemanning m.m.  

• Referansegruppene starter opp med første møte medio mars; før påske. Ansvar 
enhetsleder/rektor. 

• Dialogmøte med alle referansegruppene (seks stykker), arbeidsgruppa og 
styringsgruppene 26. april i samarbeid med utreder. 

• Leveranse fra utreder 5.mai 

• Høringsrunde og/eller innbyggerundersøkelse 10.05- 24.05 

• Ferdigstilling utredning 27.05.16 

• Politisk behandling  

– Hovedutvalg Folk og administrasjonsutvalg/formannskap hhv 7. og 8. juni 

– Kommunestyremøte 24.juni Vedtak? 

 



En skolestruktur for framtida 

 

Hva betyr det? 



Mulige strukturalternativ 
I rapporten vil utrederne drøfte/analysere 
konsekvenser ved flere alternativer for framtidig 
skolestruktur i Inderøy kommune. Med dagens 
skoler er det teoretisk mulig med 15 alternative 
strukturendringer: 

 

  Redusere med én skole: Fire alternativ 

  Redusere med to skoler: Seks alternativ 

  Redusere med tre skoler: Fire alternativ 

  Redusere med fire skoler: Ett alternativ 

 



Konkrete forslag til utredning 

Innenfor rammen som er gitt i oppdraget, er det 
hverken hensiktsmessig eller mulig å utrede alle 
alternativene. Antall alternativer som vurderes i 
utredningen anbefales satt til maks fire (4). 

 

I Mulighetsstudien fra i fjor ble det skissert to 
mulige strukturalternativer:  

  

 



 Fire barneskoler i Inderøy. Lyngstad skole og 
Utøy skole sammenslås med de andre skolene. 
Elevene overføres andre skoler.  

 Tre barneskoler i Inderøy. Lyngstad, Utøy og 
Røra eller Mosvik sammenslås med de andre 
skolene.  

 



Mulige alternativ i tillegg til de to skissert i 
Mulighetsstudien: 

 En barneskole på Straumen 

 Slå sammen Utøy, Lyngstad og Mosvik 

 Innspill fra Lyngstad: 

 Samle alle elevene fra 5.klasse på  Straumen. 
 (Elevene integreres i Akset fra 10-årsalderen) 

Beholde småtrinnet i grendene. 

 



Vedtak i Hovedutvalg Folk 19.04.16 

Temasak utredning skolestruktur  

Avstemming 

• Enstemmig 

Orienteringen tas til etterretning. 

Det er et ønske at de foreslåtte 
utredningsalternativene fra Geir Are Nyeng 
utredes og at man i tillegg utreder alternativet 
med 1.-4. klasse desentralisert. 

Utredningen kan også se på skolekretsgrenser. 



Gruppeoppgave 

Organisering: 

 Grupper på tvers av grendene/skolene 

 Vandring fra bord til bord 

 Ca. 15 min per bord/per alternativ 

 Papirduker på bordene  

 – skriv på dukene 

 

 



Gruppeoppgave 

Med utgangspunkt i presentasjonen fra 
PwC/Telemarksforskning og de 
utrednings-alternativene som er skissert: 

 

Skisser styrker og svakheter med 
de framlagte alternativene. 
 


