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Mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjennomføres en utredning av skolestruktur med følgende mandat:
Mandat:
«Utredningen skal foreslå en skolestruktur med et antall skoler som gir elevene de beste
forutsetninger for et godt faglig og sosialt læringsmiljø. De ansatte skal gis muligheter for et
godt og utviklende fag – og arbeidsmiljø.»
Herunder utredes:






En ungdomsskole for alle elever fra 8. –10. klassetrinn i Gildeskål kommune.
To skoler for alle elevene i Gildeskål.
Tre skoler for alle elevene i Gildeskål.
Barnetrinnet opprettholdes ved alle skolene i Gildeskål.
Dagens skolestruktur opprettholdes i Gildeskål.

Prosess:
Å utrede skolestruktur er omfattende og underlagt bestemmelser som skissert fra
Utdanningsdirektoratet i rundskriv 2-2012. Det må gjøres en grundig utredning og mange
ulike parter skal høres etter at utredningen er forelagt første politiske behandling. Det
foreslås å arbeide grundig med første del av utredningen som legges fram for politisk
behandling medio oktober/ november 2020.

Det oppnevnes en styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, medlemmer fra
levekårsutvalget, HTV og hovedverneombud.
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt slik at
det favner om den utredningen kommunestyret vedtar utredet.

Bakgrunn for saken:
Bakgrunn for saken er kommunestyrets budsjettvedtak fra 12.12.2019 pkt. 3.
Kommunestyret ber om å få framlagt mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i
Gildeskål.

Vurdering:
Elevtallet i skolene i Gildeskål er synkende, og fødselstall framover viser også en negativ
utvikling. Det er en utfordring å gi alle elever i Gildeskål et likeverdig tilbud med hensyn til
kvalitet og varierte valgfag tilbud. Det er ikke mulig å opprettholde opplæring på særskilte
klassetrinn på de minste skolene, og de fleste av elevene får der sin opplæring i fådelte
grupper der 3 og 4 klassetrinn er slått sammen til en gruppe. Det gir både faglige og sosiale
utfordringer for elevene. Det er få barn på samme alderstrinn.
Kunnskapsdepartementet har også satt krav om at alle lærere som skal undervise i norsk,
matematikk og engelsk på ungdomstrinnet, må ha 60 studiepoeng i disse fagene. I alle andre
fag må de ha 30 studiepoeng, det gjelder også barnetrinnet. Det har vist seg utfordrende å
rekruttere lærere som har undervisningskompetanse i alle fag på de minste skolene.
I dag er det tre oppvekstsentre med barnehage og 1.-10 klassetrinn, samt en skole med 1.10 klassetrinn. Med et synkende elevtall fordelt på 4 skoler, gir det økonomiske utfordringer
å drifte alle skolene når det fødes færre barn og det igjen gir seg utslag i rammeoverføringer
til kommunen.
Rådmannen foreslår følgende mandat for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål:
Mandat:
«Utredningen skal foreslå en skolestruktur med et antall skoler som gir elevene de beste
forutsetninger for et godt faglig og sosialt læringsmiljø. De ansatte skal gis muligheter for et
godt og utviklende fag – og arbeidsmiljø.»
Herunder utredes:






En ungdomsskole for alle elever fra 8. –10. klassetrinn i Gildeskål kommune.
To skoler for alle elevene i Gildeskål.
Tre skoler for alle elevene i Gildeskål.
Barnetrinnet opprettholdes ved alle skolene i Gildeskål.
Dagens skolestruktur opprettholdes i Gildeskål.

Prosess:
Å utrede skolestruktur er omfattende og underlagt bestemmelser som skissert fra
Utdanningsdirektoratet i rundskriv 2-2012. Det må gjøres en grundig utredning og mange

ulike parter skal høres etter at utredningen er forelagt første politiske behandling. Det
foreslås å arbeide grundig med første del av utredningen som legges fram for politisk
behandling medio oktober/ november 2020.
Det oppnevnes en styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, medlemmer fra
levekårsutvalget, HTV og hovedverneombud.
Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe som er bredt
sammensatt slik at det favner om den utredningen kommunestyret vedtar utredet.

Konklusjon:
Med bakgrunn i synkende elevtall og utvikling av likeverdig skoletilbud i Gildeskål, er det
nødvendig å utrede ulike forhold ved skolestrukturen i Gildeskål. Det er mange forhold som
må tas hensyn til i denne utredningen, slik som skoleskyss, sosiale forhold, økonomiske
forhold og faglig kvalitet og lokaler som er tilpasset de ulike forhold som foreslås utredet.

