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1 Innledning 
 

1.1 Mandat 
Utdanningskomiteen fremmer forslag til kommunestyre 26. februar 2020 om endring av 

skolestruktur. En mulig flytting inkluderer ungdomsskoletrinnet på Hanstad til Elverum 

ungdomsskole, med bakgrunn i utdanningssektorens orientering til formannskapet 20.11.2019. I 

2020 utredes også behovet for endring av kretsgrenser i kommunen, som følge av en ventet nedgang 

i antall skoleelever i Elverum. 

 

Utredningens oppbygging 
Skoleutredningen 2020 vil først beskrive dagens situasjon i Elverum og forventet utvikling i elevtall de 

kommende årene. Utredningen vil også se på de krav til kompetanse som er bestemt for skoleverket 

i Norge. Elverum trenger robuste skoler for å møte disse kravene. Utredningen vil peke på forskning, 

erfaringer og elevprognoser som grunnlag for komiteens innstilling til kommunestyret. Økonomi har 

ikke vært komiteens primærhensyn i denne utredningen, men det har åpenbart vært med på å 

påvirke innstillingen. Utredningen presenterer både fordeler og ulemper med de ulike 

valgmulighetene ut i fra et faglig hensyn, og den sier noe om mulige innsparinger og kostnader. 

Forskning og mange av de faglige begrunnelsene i utredningen bygger hovedsakelig på dokumentet 

Elverum mot 2025 som ble utarbeidet av skoleadministrasjonen i 2018.  

2 Sammendrag og konklusjon 
Elevtallet i Elverumsskolen er sterkt synkende, og prognosene for perioden 2020-2025 viser en 

reduksjon i elevtallet på 243 elever på 1.-10. trinn. I prinsippet betyr det at et helt årskull forsvinner i 

denne perioden. Dette i tillegg til strenge kompetansekrav til lærere fra 2025, innføring av normtall 

for klassestørrelser og en endret lærerutdanning, krever mer robuste skoler med større elev- og 

fagmiljøer i fremtiden. Det er heller ikke nytt at store enheter er mer kostnadseffektive enn de små. 

Det er ingen forskning som slår fast at store skoler er dårligere eller bedre enn små skoler, når det 

gjelder både faglige og psykososiale resultater.  

Det er i dag 10 grunnskoler i Elverum. For å kunne møte fremtidens utfordringer, krav og økonomi, er 

det helt nødvendig å gjøre endringer på skolestrukturen. 

Utdanningskomiteen innstiller derfor ovenfor kommunestyret …. 

3 Dagens skolestruktur 
Det er i alt 10 grunnskoler i Elverum med til sammen 2.448 elever. Åtte av skolene er rene 

barneskoler, en er blandingsskole med både barne- og ungdomstrinn og en skole er ren 

ungdomsskole. Kapasiteten ved Elverumsskolene er til sammen 2.978 elevplasser.  

3.1 Sentrum 
Til sentrum regnes Søbakken-, Ydalir-, Frydenlund-, Hanstad- og Vestad skoler samt Elverum 

ungdomsskole. Skoleåret 2019/20 er det til sammen 2.058 elever ved sentrumsskolene, men disse 

har en kapasitet på 2.357 elevplasser. 



 

3.2. Østre Elverum 
Til østre Elverum regnes Hernes- og Sørskogbygda skoler og Kirkeby Oppvekstsenter. Skoleåret 

2019/20 er det til sammen 249 elever ved de tre skolene. Skolene har kapasitet på til sammen 401 

elevplasser. 

3.3 Søndre Elverum 
Til søndre Elverum regnes Lillemoen skole, hvor det i dag er 141 elever. Skolen har kapasitet for å ta 

imot 220 elever.  

3.4 Konklusjon – dagens skolestruktur 
Det er ledig kapasitet på 530 elevplasser i Elverumsskolen inneværende skoleår. Byggingen av Ydalir 

skole har tatt av for presset i sentrum, og vi er nå i en situasjon at vi er rustet for vekst i tråd med de 

beregninger som ble gjort i skoleutredningen 2013 som baserte seg på veksten Statistisk sentralbyrå 

forespeilet.  

4 Elevtallsutvikling 
Den forventede elevveksten i perioden fra 2013 har uteblitt, og Elverum kommune har i stedet 

opplevd nedgang i elevtallet den siste tiden. Prognosene i årene framover gir ikke håp om at denne 

negative utviklingen vil snu med det første. Prognosen i årene fremover, som er lagt til grunn for 

denne utredningen, innbefatter de innbyggerne som faktisk er folkeregistrert i Elverum i dag. Det er 

ikke tatt høyde for en mulig tilflytting/fraflytting. Vi nøyer oss her med å nevne at én prosent vekst 

tilsvarer 20-25 elever årlig, og at 0,1 % vekst tilsvarer en økning på cirka to elever årlig. Selv med en 

vekst på én prosent vil elevtallet likevel gå ned med mer enn 100 elever innen 2025. 

4.1 Elevtallsutvikling 2020-2025 
I tabellene under vises elevtallsutviklingen i Elverumsskolen frem til 2025. Dette er tall ifølge 

folkeregisteret.  

 

Tabellen over viser at det er en betydelig nedgang i elevtallet i barneskolen de neste fem årene, 

mens det på ungdomstrinnet er en liten nedgang. En kraftig nedgang i elevtallet på ungdomstrinnet 

vil komme etter 2025 da de mindre kullene begynner på ungdomstrinnet. 
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4.1.1 Elevtall skoleåret 2019/20 
Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 39 35 35 52 46 55 66 61 39 40 468 

Lillemoen 23 23 22 19 18 18 18       141 

EUS               196 226 212 634 

Søbakken 45 40 40 53 41 40 49       308 

Kirkeby 5 4 6 7 2 6 1       31 

Frydenlund 22 33 31 38 31 23 40       218 

Vestad 36 41 35 22 41 31 37       243 

Sørskogbygda 8 14 11 14 8 11 8       74 

Hernes 11 27 20 19 22 25 20       144 

Ydalir 27 32 39 19 28 22 20       187 

TOTALT 216 249 239 243 237 231 259 257 265 252 2448 
 

  

 

4.1.2 Elevtall skoleåret 2020/21 
Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 29 39 35 35 52 46 55 84 61 39 475 

Lillemoen 18 23 23 22 19 18 18       141 

EUS               175 196 226 597 

Søbakken 43 45 40 40 53 41 40       302 

Kirkeby 4 5 4 6 7 2 6       34 

Frydenlund 29 22 33 31 38 31 23      207 

Vestad 35 36 41 35 22 41 31       241 

Sørskogbygda 7 8 14 11 14 8 11       73 

Hernes 18 11 27 20 19 22 25       142 

Ydalir 36 27 32 39 19 28 22       203 

TOTALT 219 216 249 239 243 237 231 259 257 265 2415 

 

4.1.3 Elevtall skoleåret 2021/22 
Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 35 29 39 35 35 52 46 73 84 61 489 

Lillemoen 25 18 23 23 22 19 18       148 

EUS               158 175 196 529 

Søbakken 42 43 45 40 40 53 41       304 

Kirkeby 8 4 5 4 6 7 2       36 

Frydenlund 35 29 22 33 31 38 31       219 

Vestad 27 35 36 41 35 22 41       237 

Sørskogbygda 11 7 8 14 11 14 8       73 

Hernes 14 18 11 27 20 19 22       131 

Ydalir 33 36 27 32 39 19 28       214 

TOTALT 230 219 216 249 239 243 237 231 259 257 2380 

 

4.1.4 Elevtall skoleåret 2022/23 

Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 28 35 29 39 35 35 52 64 73 84 474 

Lillemoen 20 25 18 23 23 22 19       150 

EUS               173 158 175 506 

Søbakken 34 42 43 45 40 40 53       297 

Kirkeby 7 8 4 5 4 6 7       41 

Frydenlund 41 35 29 22 33 31 38       229 

Vestad 27 27 35 36 41 35 22       223 

Sørskogbygda 4 11 7 8 14 11 14       69 



 

Hernes 21 14 18 11 27 20 19       130 

Ydalir 21 33 36 27 32 39 19       207 

TOTALT 203 230 219 216 249 239 243 237 231 259 2326 

 

4.1.5 Elevtall skoleåret 2023/24 
Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 27 28 35 29 39 35 35 71 64 73 436 

Lillemoen 17 20 25 18 23 23 22       148 

EUS               172 173 158 503 

Søbakken 46 34 42 43 45 40 40       290 

Kirkeby 10 7 8 4 5 4 6       44 

Frydenlund 34 41 35 29 22 33 31       225 

Vestad 42 27 27 35 36 41 35       243 

Sørskogbygda 12 4 11 7 8 14 11       67 

Hernes 10 21 14 18 11 27 20       121 

Ydalir 33 21 33 36 27 32 39       221 

TOTALT 231 203 230 219 216 249 239 243 237 231 2298 

 

4.1.6 Elevtall skoleåret 2024/25 
Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 27 27 28 35 29 39 35 57 71 64 412 

Lillemoen 25 17 20 25 18 23 23       151 

EUS               180 172 173 525 

Søbakken 31 46 34 42 43 45 40       281 

Kirkeby 8 10 7 8 4 5 4       46 

Frydenlund 25 34 41 35 29 22 33       219 

Vestad 27 42 27 27 35 36 41       235 

Sørskogbygda 7 12 4 11 7 8 14       63 

Hernes 14 10 21 14 18 11 27       115 

Ydalir 32 33 21 33 36 27 32       214 

TOTALT 196 231 203 230 219 216 249 237 243 237 2261 

 

4.1.7 Elevtall skoleåret 2025/26 
Skole 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse TOTALT 

Hanstad 17 27 27 28 35 29 39 58 57 71 388 

Lillemoen 26 25 17 20 25 18 23       154 

EUS               191 180 172 543 

Søbakken 26 31 46 34 42 43 45       267 

Kirkeby 5 8 10 7 8 4 5       47 

Frydenlund 33 25 34 41 35 29 22       219 

Vestad 32 27 42 27 27 35 36       226 

Sørskogbygda 4 7 12 4 11 7 8       53 

Hernes 9 14 10 21 14 18 11       97 

Ydalir 29 32 33 21 33 36 27       211 

TOTALT 181 196 231 203 230 219 216 249 237 243 2205 

 



 

Det er fem skoler i Elverum som vil ha vekst eller uendret elevtall den neste femårs perioden. De 

øvrige skolene har nedgang, og enkelte opplever dramatisk nedgang. Se tabell under. Den totale 

elevnedgangen i Elverumsskolen er på 10 prosent frem mot år 2025. 

Skole Dagens elevtall Elevtall 2025 Differanse %-vis 

Hanstad b-trinn 328 202 -126 38 % 

Hanstad u-trinn 140 186 +46 33 % 

Lillemoen 141 154 +13 9 % 

EUS 634 543 -91 14 % 

Søbakken 308 267 -41 13 % 

Kirkeby 31 47 +16 52 % 

Frydenlund 218 219 +1 0 % 

Vestad 243 226 -17 7 % 

Sørskogbygda 74 53 -21 28 % 

Hernes 144 97 -47 33 % 

Ydalir 187 211 +24 13 % 

Total nedgang i elevtall i Elverumsskolen de neste fem årene: -243 10 % 

 

4.1.8 Elevtallsutviklingen på ungdomstrinnet fram mot 2032 
Folkeregistrert bosetting i Elverum per i dag gir oss også prognoser for ungdomstrinnet til og med 

2032, og er synliggjort i tabellen nedenfor. 

Skole 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Hanstad 177 167 169 155 152 144 139 

EUS 525 
 

517 496 497 512 486 469 

TOTALT 702 684 665 652 664 630 608 

 

 

Nedgangen vi ser på barnetrinnet frem til 2025 slår inn for fullt på ungdomstrinnet i perioden 2026 til 

2032. Nedgangen blir stor både ved Hanstad skole og Elverum ungdomsskole, og det totale antall 
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elever på de tre ungdomskullene i Elverum vil i 2032 være lavere  enn det elevtallet Elverum 

ungdomsskole har i dag. 

4.2 Konklusjon - elevtallsutvikling i Elverum 
Ser vi elevtallsutviklingen fra 1.-10. trinn i Elverum kommune i et femårsperspektiv er det en nedgang 

på totalt 243 elever. Det tilsvarer ett helt årskull. Selv om vi legger inn en vekst på én prosent årlig i 

samme periode vil elevtallet likevel gå betydelig ned. Dersom dagens skolestruktur opprettholdes vil 

Elverum ha en ledig kapasitet på 773 elevplasser i 2025 ved en null-vekst. Størst nedgang i denne 

perioden er det på barnetrinnet, men det vil ramme ungdomsskolene hardt i perioden 2026-2032.  

5 Kompetanse i skolen 
Det er innført kompetansekrav til lærere som underviser i grunnskolen. Kommuner som ikke 

oppfyller kompetansekravet har dispensasjon til å fravike dette kravet frem til 2025. Tall fra 

Utdanningsdirektoratet viser at Elverum mangler 26 lærere med nødvendig kompetanse i 

matematikk, 23 lærere i engelsk og 19 lærere i norsk. Det er til sammen 68 lærere.  

5.1 Krav til kompetanse i barneskoler 
De som skal undervise i norsk, engelsk, matematikk og særskilt norskopplæring skal ha 30 

studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag. I de øvrige fagene er det ikke slike krav. 

5.2 Krav til kompetanse i ungdomsskoler 
De som skal undervise i norsk, engelsk, matematikk, fordypning i norsk og engelsk og særskilt 

språkopplæring, skal ha 60 studiepoeng som er relevante for faget.  

I de øvrige fagene er det krav om 30 relevante studiepoeng. Dette kravet gjelder kun lærere som er 

utdannet etter 1. januar 2014.  

5.3 Videreutdanning 
I Opplæringsloven står følgende: 

Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha 

eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket 

høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske 

kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. 

Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å 

styrke elevenes læring. 

I Elverumsskolens planer er det lagt opp til at inntil 25 lærere og skoleledere hvert år frem til 2025 

kan videreutdanne seg for å møte kompetansekravene. Følges denne planen vil cirka 125 

lærere/skoleledere ha fått videreutdanning innen 2025.  

Så langt har Elverumsskolen ikke klart å få med fullt ut det antall lærere som planen legger opp til, og 

det kan innebære at Elverumsskolen fortsatt vil mangle nødvendig kompetanse i 2025. De største 

utfordringene vil oppstå på de minste enhetene hvor det er få lærere som skal dekke alle fag på alle 

trinn.  

5.4 Lærernorm 
Det ble i 2018 vedtatt en norm for lærertetthet i ordinær undervisning som sier at gruppestørrelsen 

skal være maks 15 elever på 1.-4.trinn og maks 20 på 5.- 10.trinn. Ut fra normtallene betyr det at den 



 

mest kostnadseffektive måten å drifte en skole på, er å ha 15-30-45-osv  elever i 1.til 4. trinn og 20-

40-60-80-osv elever i de øvrige klassetrinnene.  

Det er viktig å ha med dette perspektivet når man skal planlegge fremtidig skolestruktur.  

5.5 Endret lærerutdanning og kompetansebehov 
Lærerutdanningen har endret seg. Våren 2017 ble det innført femårig masterutdanning for 

grunnskolelærere, der de får kompetanse i to eller tre fag. Dette er en videreføring fra endringen i 

2014, der det ble innført egen lærerutdanning for 1.-7.trinn og en annen for 5.-10.trinn – dog uten 

mastergrad.  

Til forskjell fra tidligere lærerutdanninger, kommer nyutdannede lærere med spisskompetanse i noen 

få fag (to eller tre). I kombinasjon med nye kompetansekrav, betyr dette at den «gamle» 

allmennlæreren som underviste i samtlige fag ikke lenger finnes.  

5.8 Konklusjon – kompetanse i skolen 
En stor skole kan enkelt benytte faglærersystemet der den enkelte lærer kan undervise i kun ett, to 

eller tre fag som vedkommende har kompetanse i.  

Ved små skoler med få ansatte vil det på sikt bli krevende, særlig på ungdomstrinnet hvor det kreves 

minimum 60 studiepoeng i engelsk, norsk og matematikk, og minimum 30 studiepoeng i øvrige fag 

dersom man er utdannet i 2014 eller senere.  

6 Små vs. store skoler 
Utfordringene knyttet til små skoler er grundig opplyst gjennom dokumentet Elverumsskolen mot 

2025. Administrasjonens konklusjon er at det ikke er forenelig å opprettholde små skoler som en 

konsekvens av de statlige føringene knyttet til lærernorm, kompetansekrav og endring av 

lærerutdanningen. 

6.1 Forskning 
Hovedtyngden av forskningen rundt temaet skolestørrelse og læringsutbytte kommer fra USA, men 

det er også noe europeisk forskning på området. Den mest aktuelle internasjonale analysen i dag av 

denne typen er John Hattie’s analyse som inkluderer over 50 000 enkeltstudier på skole og som han 

presenterer i sin bok: Visible learning. Han har ut ifra sine funn rangert 138 forskjellige aspekter ved 

undervisning etter hvor effektfulle de er i forhold til skoleelevers læringsutbytte. Skolestørrelse 

kommer på plass nummer 130 i Hatties analyse, altså svært liten betydning.  

Den norske skoleforskeren Thomas Nordahl har ved en anledning gjennomført en undersøkelse som 

henter materiale fra én kommune. Undersøkelsen sier ikke noe om effekter av skolestørrelse i seg 

selv, men den påpeker at det er en tydelig sammenheng mellom skolestørrelse og elevenes sosiale 

og faglige utbytte i akkurat dette forskningsmaterialet. Disse funnene går i de store skolenes favør.   

6.2  Læringsresultater 
I Elverumsskolens score på indikatorer som er knyttet til de nasjonale kvalitetsmålene går det ikke 

noe entydig skille mellom resultatene som oppnås ved store og små skoler i Elverum. Om ikke 

kvaliteten på tilbudene varierer systematisk med skolestørrelsen er det likevel grunnlag for å si at 

tilbudet ved små skoler alltid vil være mer sårbart for mer eller mindre tilfeldige variasjoner enn ved 

større skoler. 

Når man ønsker å effektivisere skolestrukturen, bør de løsninger en velger, først og fremst ha 

forbedring av læringsutbyttet hos elevene som siktemål. 



 

6.3 Konklusjon små vs. store skoler 
Det er lite eller ingen forskning som konkluderer med at skolestørrelse har særlig betydning for 

elevenes læringsutbytte. Som forvalter av offentlige midler, vil det være mest forsvarlig for Elverum 

kommune å velge den pedagogisk mest robuste og stabile skolestrukturen.  

7 Økonomi 

7.1 Dagens status 
Skoleadministrasjonen har foretatt en sammenligning av kostnader mellom de to skolene som har 

størst forskjell i kostnad per elev. Beregningen gir kun et enkelt overslag, og den er gjort på bakgrunn 

av skolens totale driftsramme i 2020 fordelt på antall elever. En elev ved Søbakken skole koster ifølge 

beregningen 69.000 kroner i året, mens en elev på Kirkeby oppvekstsenter koster 138.000 kroner i 

året.  

7.2 Rammeoverføringer 
Statlige overføring til kommunene beregnes blant annet ut i fra antall elever i skolen. Et elevtall som 

vist i tabell 4.1.7 vil gi Elverum kommune 32 millioner kroner mindre i 2025 sammenlignet med 

dagens overføringer. Dette tilsvarer 40 lærerårsverk. 

7.3 Skoleskyss 
Skoleskyss må organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. Færre skoler medfører lengre 

skolevei for noen elever, og dertil økte skysskostnader.  

7.4 Konklusjon – økonomi 
Elevnedgangen er dramatisk og vil gi store inntektstap i form av mindre statlige overføringer. 

Beregningen viser at skolestørrelse har stor betydning for kostnader. Halvfulle skoler vet vi er lite 

kostnadseffektive.  Utviklingen fremtvinger løsninger som Elverum kommune kan leve med i årene 

fremover. Flytting av elever vil kunne medføre økte skysskostnader, og må hensynstas i de 

økonomiske beregningene ut i fra de valg som tas. Utredningen viser i kapittel 8 slike beregninger 

under hvert av scenariene.  

8 Scenarier for ny skolestruktur i Elverum kommune 
Skoleadministrasjonen la fram for Utdanningskomiteen den 22.01.20 fire mulige scenarier for 

fremtidig skolestruktur i Elverum kommune: 

Scenario 1: Legge ned Kirkeby oppvekstsenter og flytte elevene til Hernes skole/Sørskogbygda skole. 

Scenario 2: Legge ned Kirkeby oppvekstsenter og Sørskogbygda skole og flytte elevene fra Kirkeby til 

Hernes skole, og elevene fra Sørskogbygda til Ydalir skole. 

Scenario 3: Flytte ungdomstrinnet ved Hanstad skole til Elverum ungdomsskole (EUS), og gjøre om 

Hanstad skole til en to-parallell barneskole. 

Scenario 4: Flytte ungdomstrinnet ved Hanstad skole til Elverum ungdomsskole (EUS), og legge ned 

Frydenlund skole og flytte elevene til Hanstad skole/Ydalir skole. Hanstad skole gjøres om til en tre-

parallell skole.  

 

Utdanningskomiteen har bedt skoleadministrasjonen utrede scenario 1 og 3. Den videre utredningen 

vil derfor beskrive disse to scenariene og de konsekvenser en slik endring vil medføre.  

 



 

8.1 Nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter (scenario 1) 

Kirkeby oppvekstsenter er en fådelt skole med til sammen 31 elever.  Barnehagen har til sammen 16 

barn.  

 

8.1.1 Kompetanse 
Ved å innlemme elever og ansatte ved Kirkeby oppvekstsenter i en større skole, skapes et mer robust 

fagmiljø. Det vil bli flere lærere til å oppfylle kravene til riktig kompetanse, og av den grunn blir 

skolen mindre sårbar. 

8.1.2 Økonomi 
Vi har lagt som forutsetning at Kirkeby-elevene i hovedsak flyttes til Hernes skole. Hernes skole har 
en kapasitet på 160 elever, men med beskjedene bygningsmessige endringer innvendig vil det være 
plass til noen flere. Denne kostnaden er synliggjort i beregningsmodellen 8.1.4. 
 
Skoleåret 2020/21 er det 34 elever ved Kirkeby oppvekstsenter som fordeler seg slik på trinn: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Totalt: 

4 5 4 6 7 2 6 34 

  
Skoleåret 2020/21 er det 142 elever ved Hernes skole som fordeler seg slik på trinn: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Totalt: 

18 11 27 20 19 22 25 142 

 
Ved en sammenslåing av skolene blir det totale elevtallet 176 elever skoleåret 2020/21, men 
elevtallet vil synke de neste årene og vil i 2025 være godt under 150 elever. Se tabell under.  
 

Skoleår Til sammen Kirkeby/Hernes 

2020/21 176 elever 

2021/22 167 elever 

2022/23 171 elever 

2023/24 165 elever 

2024/25 161 elever 

2025/26 144 elever 

Lengste skolevei blir fra kommunegrensen mot Åmot med en kjøretid på cirka 30 minutter til Hernes 
skole. Reisetiden anses for å være godt innenfor akseptabel tid. Økte skysskostnader er synliggjort i 
tabell 8.1.4.  
 

8.1.3 Fordeler og ulemper ved en nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter 
Under dette punktet synliggjøres de fordeler og ulemper man ser ved en nedleggelse av Kirkeby 
oppvekstsenter og flytte elevene til større skoler.  

Fordeler: Ulemper: 

Mer robuste skoler Lavere voksentetthet 

Større elevmiljø gir flere valgmuligheter og 
større spillerom 

Lengre skolevei 

Større faglig miljø, mer stabilitet Mister et samlingspunkt i grenda 

Stordriftsfordeler som er både faglig og 
økonomisk gunstig 

 



 

 
Ulempene vurderes ikke dithen at det er faglig uforsvarlig å legge ned Kirkeby oppvekstsenter.  
 

8.1.4 Kirkeby oppvekstsenter avdeling barnehage  
En eventuell nedleggelse av oppvekstsenteret innebærer at barna i barnehagen og ansatte  må 

overføres til andre kommunale barnehager med ledig areal.  En beslutning om nedleggelse vil ikke 

være mulig å få før utredning er lagt frem for kommunestyret i løpet av våren. I og med at det er 

hovedopptak for barnehageplasser i løpet av mars må det varsles i utlysningen av barnehageplasser 

om at en eventuell nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter kan få konsekvenser for de som søker til 

Kirkeby fra høsten 2020. Et tilbud om barnehageplass er et enkelt vedtak med klageadgang, og 

således må de som søker barnehageplass gjøres kjent med at plassene ved Kirkeby kan bli flyttet til 

annen barnehage, selv om de takker ja til plassen ved Kirkeby. De har da mulighet til å velge andre 

alternativer hvis de ønsker det. Alle foresatte har mulighet til å søke seg til andre barnehager innen 

1.mars i hovedopptaket. . Barnehageansatte ved Kirkeby overføres til Ydalir eller Terningen 

barnehage sammen med barna, eventuelt  til andre ledige stillinger i  barnehagesektoren. 

Kommunen som barnehageeier bør informere i sin innstilling ved beslutning om å utrede de ulike 

alternativene at de kommunale barnehageplassene ved Kirkeby kan bli overført til fortrinnsvis Ydalir 

barnehage eventuelt Terningen barnehage fra 1.august 2020. Dette vil ikke ha konsekvenser for 

hovedopptaket og de plassene kommunen som barnehageeier varsler opptaksmyndighet om før 

hovedopptaket. En eventuell overføring av barn og ansatte vil ikke ha konsekvenser for tildeling av 

barnehageplasser i hovedopptaket som går på bekostning av foresatte som i hovedopptaket har sitt 

første valg ved for eksempel Ydalir.  

De kommunale barnehagevedtektene og inntak av barn er underlagt generelle krav til forvaltningens 

saksbehandling, formålet med saksbehandlingsforskrift er å sikre at opptak i barnehage skjer på en 

måte som ivaretar søkerens rettssikkerhet og en forsvarlig saksbehandling. Kommunen skal ta 

hensyn til likebehandling ved tildeling av barnehageplass etter barnehagelovens §12.  

Kommunen kan derfor ikke gi barn ved Kirkeby fortrinnsrett i et hovedopptak hvor begrunnelsen har 

økonomiske fordeler for kommunen alene, men kommunen som barnehageeier kan gi informasjon 

om at de vil flytte plassene til et annet sted ved en eventuell nedleggelse av oppvekstsenteret. 

 

8.1.4 Beregningsmodell: Nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter 

Beskrivelse 2020 (5/12 virkning) 2021 

Eiendomskostnader                   950 000  

Infrastruktur IKT                     30 000  

Administrasjon                   950 000  

Pedagoger og assistenter skole/barnehage               1 870 000  

Ekstra skysskostnader   -              200 000  

Enkel ombygging av klasserom etc Hernes skole -                      500 000    

                                                               SUM                      1 000 000              3 600 000  

 
En nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter til sommeren 2020 vil gi en årlig innsparing på cirka 3,6 
millioner kroner fra og med 2021. Innsparingen i 2020 (5/12-virkning) utgjør 1 million kroner når det 
er hensyntatt en mindre ombygging på Hernes skole.  
 



 

8.1.5 Fremtidig vedlikehold av bygningene 
Vedlikeholdsetterslepet ved Kirkeby oppvekstsenter, som er kartlagt ut fra opprinnelig bygg, utgjør 
cirka 8 mill kroner. Utover dette er det oppgraderingsbehov, blant annet relatert til 
ventilasjonsanlegg og gjeldende forskriftskrav. 
 

8.2 Flytting av ungdomstrinnet ved Hanstad skole til Elverum ungdomsskole (scenario 

3) 
Hanstad er en stor enhet med cirka 42 årsverk totalt. Ungdomstrinnet ved Hanstad skole har i dag 

140 elever, og regnes som en liten ungdomsskole. Det er cirka 14 lærerårsverk på ungdomstrinnet i 

dag, i tillegg til årsverk knyttet til spesialundervisning, rådgiver/sosiallærer-funksjoner, avdelingsleder 

og merkantile.   

Fra og med skoleåret 2019/20 er det vedtatt at elevene ved Lillemoen skolekrets skal gå på 8.-10. 

trinn ved Hanstad skole. Det betyr en vekst i elevtallet på ungdomstrinnet ved Hanstad de neste fire 

årene med en topp i skoleåret 2022/23 med 221 elever. Fra skoleåret 2023/24 er elevtallet på 

ungdomstrinnet jevnt synkende. 

8.2.1 Kompetanse 
Som beskrevet tidligere vil det være en fordel med større enheter når de nye kravene til kompetanse 

blir innført i sin helhet fra 2025. Vi vet at det er en særlig utfordring i skolenorge å skaffe lærere med 

kompetanse i fremmedspråk.  

8.2.2 Økonomi 
En flytting av ungdomstrinnet ved Hanstad skole vil kreve en utbygging av Elverum ungdomsskole 
med 6 nye klasserom. Det vil også kreve noen innvendige omgjøringer. Ved at Hanstad skole 
omgjøres til en to-parallell barneskole er det ikke behov for nybygg på Hanstad, men en omgjøring og 
oppgradering av eksisterende skolebygg er påkrevet. Elevtallet for de to ungdomsskolene til sammen 
vil høsten 2020 være 781 elever. De neste årene er elevtallet jevnt synkende. Tabellen under viser 
elevtallet ved de to skolene dersom elevene på ungdomstrinnet på Hanstad overføres til Elverum 
ungdomsskole.    
 

 
Hanstad barneskole EUS 

2020/21 291 elever (1.-7. trinn) 781 elever (8.-10. trinn) 

2021/22 271 elever (1.-7. trinn) 747 elever (8.-10. trinn) 

2022/23 253 elever (1.-7. trinn) 727 elever (8.-10. trinn) 

2023/24 228 elever (1.-7. trinn) 711 elever (8.-10. trinn) 

2024/25 220 elever (1.-7. trinn) 717 elever (8.-10. trinn) 

2025/26 202 elever (1.-7. trinn) 729 elever (8.-10. trinn) 

 
Prognosene viser at elevtallet fortsetter å synke også etter skoleåret 2025/26, og i år 2032 vil det 
være 608 elever totalt på ungdomstrinnet. 
 
Elevnedgangen er så stor at det er mulig å samle alle elevene på 1.-7. trinn både ved Hanstad- og 
Frydenlund skoler på samme skole om få år dersom ungdomstrinnet holdes utenom. En slik samling 
hadde vært naturlig lagt til Hanstad skole på grunn av skoleområdets størrelse og beliggenhet. Det 



 

forutsetter altså at ungdomstrinnet flyttes til Elverum ungdomsskole. En nedleggelse av Frydenlund 
skole er ikke vurdert nærmere i denne utredningen.   
  
Både på grunn av et høyt elevtall skoleåret 2020/21 og på grunn av at det vil være behov for å bygge 
flere klasserom ved Elverum ungdomsskole, så kan en flytting av ungdomstrinnet på Hanstad tidligst 
skje fra høsten 2021. 
 
Flytting av elever fra Hanstad til Elverum ungdomsskole vil medføre ekstra skysskostnader. Se 
beregningsmodell 8.2.4. 
 
Dersom ungdomstrinnet på Hanstad flyttes til Elverum ungdomsskole bør det vurderes om 
forskriften om kretsgrenser endres slik at elever fra Lillemoen skolekrets går på Elverum 
ungdomsskole. Denne endringen bør i såfall gjøres gjeldene fra høsten 2020.  
 

8.2.3 Fordeler og ulemper med en felles ungdomsskole 
Under dette punktet synliggjøres hva som er fordeler og ulemper med å ha kun en ungdomsskole i 
byen, og at et lite ungdomstrinn på Hanstad legges ned.  
 

Fordeler: Ulemper: 

Sterkt fagmiljø og større kapasitet Kan bli stort og uoversiktlig miljø for noen 
elever 

Større elevmiljø, flere valgmuligheter og større 
spillerom 

Skolebytte etter 7. trinn kan for enkelte elever 
være utfordrende 

Større faglig miljø, mer stabilitet Mulighet for skolebytte blir borte 

Stordriftsfordeler som er både faglig og 
økonomisk gunstig 

Noe lavere voksentetthet 

Sunt med et miljøskifte i løpet av 10-årig 
skoleløp 

Mister den helhetlige pedagogikken fra 1-10 når 
barneskolelærere og ungdomsskolelærere ikke 
jobber sammen 

Kan i større grad utnytte de ansattes 
spisskompetanse/ ansvarsfordeling 

Mister de eldste elevene som rollemodeller 

Det kan bli lettere å rekruttere kompetanse  

 
Hanstad skole er en lærerutdanningsskole. Sammen med fire andre skoler i Innlandet samarbeider de 
med Høgskolen hvor målet er å forbedre lærerutdanningen og praksisskolene. Samarbeidet går ut 
2022 . Ved en eventuell overflytting av ungdomstrinnet fra Hanstad til Elverum ungdomsskole må det 
gjøres en ny vurdering, sammen med høgskolen, om hvordan samarbeidet kan videreføres. 
 
Ulempene vurderes ikke dithen at det er faglig uforsvarlig å legge ned ungdomstrinnet på Hanstad. 
Det blir likevel viktig at ulempene blir hensyntatt ved en eventuell sammenslåing. 
  

8.2.4 Beregningsmodell flytting av ungdomstrinnet ved Hanstad skole til Elverum 

ungdomsskole 

Beskrivelse 2021 (5/12-virkning) 2022 

Pedagoger + kontaktlærer, rådgiver/sosiallærer og spesped               5 100 000  

Administrasjon                   910 000  

Økte skysskostnader   -              160 000  

Innsparing skoledrift                      2 440 000              5 850 000  

 



 

En flytting av ungdomstrinnet fra Hanstad- til Elverum ungdomsskole fra høsten 2021 vil gi en årlig 
innsparing på cirka 5,85 millioner kroner fra 2022. Innsparingen i 2021 (5/12- virkning) utgjør 2,44 
millioner kroner.  
 

8.2.5 Beregningsmodell rehabilitering, ombygging og nybygg  
Det å gjøre Hanstad skole om til en to-parallell barneskole innebærer at det ikke er behov for nybygg. 

Skolen vil derimot trenge en oppgradering og omgjøring for å oppfylle den standard som kreves på 

en skole i dag.  

Elverum ungdomsskole vil måtte bygges ut med 6 nye klasserom for å ta imot Hanstad-elevene. I 

tillegg vil det kreve noe omgjøring av eksisterende bygg, blant annet for å få plass til flere 

lærerkontorer som det allerede er knapphet på.  

Kostnadene med ombygging og nybygg ved Hanstad- og Elverum ungdomsskoler er synliggjort i 

tabellen under.  

Beskrivelse Beløp 

Ombygging overflatebehandling Hanstad skole inkl. inventar 117.418.000 

Ombygging/ nybygg Elverum ungdomsskole inkl. inventar 21.138.000 

Prisregulering 2020-priser 2,4% 3.067.000 

Usikkerhet 30% 42.564.000 

Sum:  Totalt inklusiv moms 184.445.000 

           Netto, eksklusiv moms                                                              147.651.000 

 

Dersom Elverum kommune velger å videreføre dagens skolestruktur på Hanstad med både 

barnetrinn og ungdomstrinn er det generalplanen for Hanstad skole som gjelder. Den er 

kostnadsberegnet til 260 millioner kroner.  

Et alternativ er å starte med utvidelsen av 6 nye klasserom ved Elverum ungdomsskole og at dette 

står klart høsten 2021. Omgjøring og rehabilitering av Hanstad skole planlegges og gjennomføres 

etter at ungdomstrinnet er flyttet. Dette gir et bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som er mest 

hensiktsmessig for å skape en god to-parallell barneskole.  

  



 

9 Utdanningskomiteens innstilling til kommunestyret 
 

9.1  Kirkeby oppvekstsenter avvikles fra og med høsten 2020.  

- Det gjennomføres en  fleksibel overføring av elevene ved skolen for skoleåret 2020-

21, dette for å gi elevene mulighet til å velge mellom Hernes, Sørskogbygda eller 

Ydalir skoler. For etterfølgende år innlemmes Kirkeby skolekrets i Hernes skolekrets.  

- Barn i Kirkeby barnehage blir overført til Ydalir barnehage eller Terningen barnehage 

fra og med barnehageåret 2020-21, gjeldende fra 1. august. Overføringen skjer i tråd 

med det som er skissert i utredningen under punkt 8.1.4. (Kirkeby oppvekstsenter 

avdeling barnehage) 

 

 Vedtatt mot  to stemmer, Senterpartiet sine representanter, Gunhild Fundlid 

Brevig og Dag Marius Storsveen 

 

9.2 Ungdomstrinnet ved Hanstad skole overføres til Elverum ungdomsskole høsten 2021.  

- Hanstad skole gjøres om til en to-parallell barneskole og rehabiliteres i tråd med det 

utredningen skisserer i punkt 8.2.5. Elverum ungdomsskole rehabiliteres og bygges ut 

for å kunne ta imot flere elever.  

- Som følge av eventuelt endelig vedtak om flytting av ungdomstrinnet ved Hanstad 

skole over til Elverum ungdomsskole, endres forskrift om skolekretsgrenser , § 2-2. 

punkt 1a. til:  Elevene som går ut av Lillemoen skole  går 8.-10. trinn på Elverum 

ungdomsskole. Denne forskriftsendringen gjøres gjeldende fra august 2020.   

 

 Vedtatt mot tre stemmer, MDG sin representant, Thomas August Solberg, AP sin 

representant Vebjørn Skirbekk Sagmoen, og FRP sin representant, Tore 

Hornsletten. 

 

9.3 Nedleggelse av skolene følger Utdanningsdirektoratets rundskriv, Udir-2-

2012,behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Her legges punkt 4 til 

grunn for videre saksbehandling. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-

skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-

kretsgrenser/ 

 

Endelig vedtak om nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter og flytting av 

ungdomstrinnet fra Hanstad skole til Elverum ungdomsskole, gjøres i 

kommunestyremøtet den 27.05.20. 

 

 

 

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/


 

Vedlegg; 

Nøkkeltall om skolene (GSI tall oktober 2019) 

  Hernes skole 

Antall elever: 141 

Antall årsverk administrasjon: 1 

Antall årsverk til undervisning: 10,8 

Vestad skole 

Antall elever: 243 

Antall årsverk administrasjon: 2 

Antall årsverk til undervisning: 18,9 

Hanstad skole 

Antall elever: 468 

Antall årsverk administrasjon: 3 

Antall årsverk til undervisning: 39,3 

Sørskogbygda skole 

Antall elever: 74 

Antall årsverk administrasjon: 1 

Antall årsverk til undervisning: 7,5 

Elverum ungdomsskole 

Antall elever: 634 

Antall årsverk administrasjon: 4 

Antall årsverk til undervisning: 62,4 

Søbakken skole 

Antall elever: 308 

Antall årsverk administrasjon: 2 

Antall årsverk til undervisning: 21,9 

Kirkeby oppvekstsenter 

Antall elever: 31 

Antall barn i barnehagen: 16  

Antall årsverk administrasjon: 1 

Antall årsverk til undervisning: 4,7 

Ydalir skole 

Antall elever: 185 

Antall årsverk administrasjon: 2 

Antall årsverk til undervisning: 13,9 

Lillemoen skole 

Antall elever: 141 

Antall årsverk administrasjon: 1,7 

Antall årsverk til undervisning: 12,8 

Frydenlund skole 

Antall elever: 218 

Antall årsverk administrasjon: 2,95 

Antall årsverk undervisning: 20,63 
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