
Folkemøte om skolestruktur i 

Beiarn 

Moldjord skole, 27.02.2017 



Plan for møtet 

1. Innledning v/ordfører 

2. Økonomiske utfordringer v/rådmannen 

3. Informasjon om skolebygg v/leder Oppvekst 

4. Utfordringer for fremtidens Beiarskole 
v/leder Oppvekst 

5. Informasjon om BOKS  v/næringskonsulent 

6. Innspill og spørsmål til saken  



 

Administrasjonens utgangspunkt: 

 • Administrasjonens oppgave å få til et likeverdig og godt 
skoletilbud for elevene  med de tilgjengelige ressurser 
som til en hver tid finnes.  

• «Barns beste» i første rekke, jmf. barnekonvensjonen. 

• Elevtall og økonomi tilsier endringer. 

• Kvaliteter og utfordringer ved begge skolene i Beiarn. 

• Begge skolene godkjent i god brukbar stand i en 
periode fremover.  

• Uansett løsning vil det over år være behov for ulik 
oppgradering/vedlikehold på begge skolene. 

 

 



 

Trones skole 

 
• Høye radonverdier 
-Tidligere målt høye verdier på 
skolen.  
-Anbefalte tiltak med at 
ventilasjonsanlegget startes 
tidligere og går lengre på 
ettermiddagen er igangsatt 
-Målinger tatt før og etter viser 
godkjente verdier under 100 
Bq/m3 på dagtid etter tiltak. 
-Tas målinger for å følge med på 
dette. 
 
 
 

Strålevernet 
anbefaler: 
-Så lave nivåer som 
mulig 
-Tiltaksgrense på 
100 Bq/m3 
-Maksimumsgrense 
200 Bq/m3 



• Areal 

- Trones skole ca. 1500 m2 

- Nettoareal pr elev dersom 
90 elever: ca. 16 m2 

- Dersom 90 elever på Trones 
skole: 5,15 - 5,92 m2 pr. elev  

- Utregninger ut fra mulige 
gruppestørrelser og 
romstørrelser også godt 
innenfor normtall. 

 

 

Normer  
-Det finnes ikke statlige 
arealkrav for skoleanlegg. 
-Arealnormer for grunnskoler 
vedtas evt. av kommunene. 
-Føringer i forskrift om 
miljørettet helsevern: 
2 m2 pr elev når det 
disponeres tilleggsarealer i 
nærheten av klasserommet og  
2,5 m2 når det ikke disponeres 
rom i nærheten.  
-Opplæringsloven §8,2: 
«Klassane, basisgruppene og 
gruppene må ikkje vere større 
enn det som er pedagogisk og 
tryggleiksmessig forsvarleg» 
-Eks på nye skoler som 
planlegges med  7 – 9 m2 i 
nettoareal 



• Ventilasjonsanlegg og dårlig luft 

-Ventilasjonsanlegget tilpasset det arealet som 
er på skolen 

-Leverandør sier ventilasjonsanlegget fungerer 
som det skal  og følges jevnlig opp med service. 

-Leverandør sier påstand om dårlig luft som 
regel skyldes at det er for varmt på rommene og 
for tørr luft. Kan enkelt ordnes med å justere 
varmen og manuell lufting. 



• Godkjenning av Trones skole  

- 2013 befaring av Helse- og miljøtilsyn Salten 
for driftsgodkjenning av skolen etter 
renovering.  

- Registrert to avvik før godkjenning: 

1. Universiell utforming (ledelinjer) LUKKET 

2. Støykartlegging og evt. utbedringer av 
grupperom, sløydsal og K/H rom.  

 jobbes med dette.  

 

 



• Vannlekkasje 

-Registrert liten vannlekkasje ved kraftig 
regnvær og storm i først i februar pga. takhatt 
som var tatt av uværet. 

-Reparert. 

 



Utfordringer for fremtidens 

Beiarskole 

Elevtallsprognoser ser ut til å gå litt ned for å 
stabilisere seg rundt 80 elever. 



Elevtallsprognoser Beiarn 

 År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Grunnskole (6-15 år) 89 87 85 81 86 80 80 81 83 83 81 



  

Elevtall Trones og Moldjord skole 
2017/2018/2019 

             
Kl.trinn 

  
Trones 

  
Moldjord 

  
Til sammen 

2017/18 

  
Til sammen 

2018/19 

  
Til sammen 

2019/20 

    
Merknad 

1. 6 4 10   10   1. kl. 2019 

1. 4 2 6 6 6   1. kl. 2018 

1.   5 3 8 8 8     
2.  1 4 5 5 5     
3. 7 3 10 10 10     
4. 3 7 10 10 10     
5. 5 3 8 8 8     
6. 0 4 4 4 4     
7. 5 7 12 12 12     
8. 10 - 10 10 10     
9. 7 - 7 7       
10. 11 - 11         
Sum 53 33 86 80 83     
                



Flere utfordringer 
• Elevenes læringsmiljø 

-Utfordring for små skoler at det faglige og sosiale 
miljøet blir sårbart for enkeltelever. 

-Sosialt avhengig av å «passe inn» 

-Faglig mister en mulighet til å ha et større utvalg å 
«sparre» seg med og mot, samt en mister 
muligheten til flere ulike måter å jobbe på. 

-Skolens læringsmiljø og mulighet til allsidig utvikling 
veldig viktig for hvordan elevene takler overgang til 
videregående skole og arbeidsliv. 

 

 



  

• Personalet  
-Økte kompetansekrav og høy utviklingstakt i skolen. 
Andre krav enn tidligere. Mer arbeid med planer, 
utviklingsarbeid og felles satsingsområder enn bare 
egne fag og egen undervisning.  
-Få å dele oppgavene med – stort arbeidspress og 
slitasje over tid 
-Spesielt sårbart ved fravær 
-Endrede kompetansekrav for lærere med økte 
fagkrav for fagene det skal undervises i. Flere på  
videreutdanning fremover.  
-Behov for å samle fagmiljøet for felles utvikling og 
deling av oppgaver. 
 



• Økte kompetansekrav 

- Økte kompetansekrav ->Lærerløftet 

- Skolene må dekke de nye fagkravene. 

-  Små skoler prisgitt den kompetansen de har 
ut fra stillingshjemlene de har. 

- I et større fagmiljø kan en mer fleksibelt bruke 
rett kompetanse på rett plass – flere å velge 
mellom. 

 



• Rekruttering 

-Mangel på lærere fremover. 

- Stor utfordring å rekruttere til lærerstillinger på 
små steder og til små skoler.  



Framtidsutsikter 

Kunnskap om antall elever, personalressurser, 
krav til kompetanseheving, krav til skoleutvikling 
og kommunens økonomi fremover, gjør at 
skoleadministrasjonen mener at det er riktig å slå 
sammen skolene for å utnytte tilgjengelige 
ressurser på en best mulig måte for kvaliteten på 
et likt og samlet skoletilbud i kommunen. 

 


