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1.ORGANISERING OG MÅL FOR ARBEIDET.  

 

1.1. UTGANGSPUNKT FOR ARBEIDET OG SENTRALE MILEPÆLER  

Gjeldende skolebruksplan for tidligere Molde kommune ble vedtatt for perioden 2020-2025 28.03.2019. I 

punkt 11 i vedtaket står det følgende: 

«Skolebruksplan for Molde kommune må revideres i forbindelse med etablering av nye Molde 

kommune.  Som en del av revisjonen bør følgende elementer inngå: 

Skolebruksplanen for planperioden inneholder en analyse av muligheten for å fordele elevene i 

innføringsklassene til sine nærområder. Skolebruksplanen for planperioden inneholder en oversikt 

over det totale opplæringstilbudet i kommunen.» 

I denne revisjonen tar en som utgangspunkt at gjeldende vedtak om struktur i sentrumsområdet for 

barneskolene blir videreført, og dermed blir struktur for opptaksområdene i sentrum for 1.-7.-skoler ikke 

gjenstand for vurdering. En klargjøring av grensen mellom Nordbyen skole og Kviltorp skole på Eikrem blir 

fulgt opp. En har registrert at det også er behov for å se nærmere på opptaksområdene for ungdomstrinnet 

i sentrum.   

For tidligere Midsund kommune er skolestruktur avklart gjennom utbygging av felles 1.-10. skole som 

ferdigstilles våren 2021. 

For tidligere Nesset kommune vil struktur bli vurdert på lik linje som for tidligere Molde kommune, med 

unntak av 1.-7. barneskoler i sentrumsområdet.  

1.2. SKOLEN SOM LÆRINGSARENA 

Skolen har et samfunnsmandat, det betyr at samfunnet har gitt skolen et oppdrag.  

Elevene skal møte et felles sett av normer, regler og verdier i skolen.  Mål og verdier skal synliggjøres i 

skolens praksis. Gjennom gode rammebetingelser for opplæring skapes grunnlag for både faglig og sosial 

vekst for elevene. I denne sammenheng er utformingen av det fysiske læringsmiljøet en viktig forutsetning 

for elevenes læring. Likeverdig opplæring uavhengig av hvilken skole eleven får sitt tilbud, er et klart mål. 

Resultatkvalitet i moldeskolen: 

• Elevene oppnår grunnleggende ferdigheter fastsatt i læreplan 

• Elevene tilegner seg en helhetlig kompetanse i forhold til kunnskap, ferdigheter og holdninger 

• Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng  

• Skolene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 

• Skolen gir elevene et trygt og godt læringsmiljø uten mobbing 

Mange aktiviteter foregår også i skolene utenom skoletid, da skolene benyttes som nærmiljøanlegg. 

Skolene blir derfor en viktig arena både for fysisk aktivitet, men også som et uformelt møtested.  

Skoleanlegg fremmer på den måten god folkehelse.  
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1.3. OPPSTART AV ARBEIDET MED FØLGENDE MILEPÆLER:  

Dato: Tiltak: 

07.10 Utarbeiding av mandat, etablering av samarbeidsarena og skisse til 

framdrift. 

Forslag til mandat drøftes med referansegruppen til rektormøtet, tillitsvalgte 

og andre aktuelle parter. 

 

08.10 Drøfting i referansegruppe/nettverk 

14.10 Drøfting i sektormøte OKV 

19.10 

19.10 

Drøfting i strategisk ledergruppe, utgjør styringsgruppen 

Presentasjon i Hovedutvalg oppvekst og kultur 

21.10 Orientering til aktuelle organisasjoner 

Uke 44 Oppstartsmøte i arbeidsgruppen, videre møteplan skisseres 

Uke 48 Første møte i referansegruppen, videre møteplan skisseres 

01.02.21 Frist for utarbeiding av utkast til plan 

Feb./Mars Høring 

Mars* Frist for politisk behandling 

 

*Målsetting om politisk behandling må forskyves til mai. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 
Fagavdeling skole 

 

1.4.     OVERORDNET MÅL FOR SKOLEBRUKSPLAN/SKOLESTRUKTUR:  

Elevene har et likeverdig opplæringstilbud i kommunen som ivaretar overordnet målsetting 

for opplæringen definert i lov og forskrift og lokale prioriteringer slik at: 

 

• elever og tilsatte arbeider i funksjonelle skoleanlegg som støtter opp under og  

inspirerer til realisering av læreplanen 

• skolen har kompetanse som ivaretar bredden i opplæringen 

• nærmiljøet er en naturlig samarbeidspart og benytter anleggene 

• det sikres god tilgjengelighet og funksjonalitet for alle 

• sikker skolevei blir vektlagt 

• elevinntaket er i størst mulig grad forutsigbart for elever og foresatte, rimelig varslingsfrist følges 

• høy økonomisk og arealmessig ressursutnyttelse blir ivaretatt 

• skolene har tilstrekkelig kapasitet til alle elevene i forhold til definert struktur for 1.-10. trinn 

• tilrettelegging og eventuell ombygging av skoleanleggene som skal ta imot nye elever, må være 

ferdig før de nye elevene blir overført 

 

En eventuell endringsprosess må planlegges godt, slik at man sikrer at endringen oppleves så god og trygg 

som mulig både for elever, ansatte og foresatte. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunen sitt verktøy for helhetlig planlegging.  Den tar stilling til 

langsiktige utfordringer, mål og strategier. Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet som skal ligge 

til grunn for annet planverk i kommunen. 

Utdrag fra mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel som nå er lagt ut på høring. 

Utviklingsmål 3 i kommuneplanens samfunnsdel, utviklingsmåla er ønska tilstand i 2031: 

Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig samfunn. 

Utdrag: 

Molde har aktive innbyggarar som deltek i utvikling av eige lokalsamfunn 

• Vi skal sørge for reell medverknad og vere ein open kommune som kor innbyggarane kan kome med 
idear, innspel og tilbakemeldingar. 
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• Vi skal involvere Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for menneske med funksjonsnedsetting tidleg i 
utviklingsprosjekt og planprosessar. 

Molde har helsefremmande og trygge lokalsamfunn 

• Vi skal ha likeverdige og heilskaplege tenester av god kvalitet. 
• Vi skal utvikle gode tenester og lokalsamfunn for heile livsløpet. 
• Vi skal sørge for grunnopplæring i barnehage og skule av høg kvalitet og motivere ungdom til å fullføre 

vidaregåande skule. 

Utviklingsmål 4 i Kommuneplanens samfunnsdel, utviklingsmåla er ønska tilstand i 2031: 

Molde kommune har berekraftig økonomi og tenesteproduksjon 

Utdrag: 

Vi er ein økonomisk berekraftig organisasjon 
• Vi skal legge demografisk utvikling til grunn for tenester og prioriteringar. 
• Vi skal ha effektiv bruk av kommunale ressursar 

 

1.5 PERSPEKTIV FOR PLANARBEIDET:  

• Hva må til for å sikre et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene? 

• Hva skal til for et robust fagmiljø ved en skole? 

• Hvilken betydning har skolen for nærmiljøet/lokalmiljøet? 

 

Alle parter må ha sitt hovedfokus på tilrettelegging for læringsarbeidet i skolen.  Hvordan kan vi forbedre 

kvaliteten på dette arbeidet, - herunder strukturering/organisering av skolene i kommunen. 

Kommunen har et ansvar for å gi barn og ungdom et opplæringstilbud som oppfyller 

opplæringsloven og læreplanens krav og intensjoner. Samtidig har kommunen et overordnet 

ansvar for å forvalte kommunale midler på best mulig måte i forhold til innbyggerne. En vesentlig 

målsetting for skolebruksplanen er en best mulig utnyttelse av dagens skolekapasitet, og skissere 

eventuelle behov for rehabilitering eller utbygging i samsvar med gjeldende økonomiske 

forutsetninger. 

 

Likeverdig opplæring. 

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jfr. opplæringsloven §2-1. 

Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring med nærskoleprinsippet, eller gjennom annen, 

tilsvarende opplæring.  Det er særlig lærernes evne til å bygge relasjoner med den enkelte elev, 

kompetanse i læringsledelse og lærerens fagkompetanse som vil kunne gi god kvalitet.  Det er faglig 

uenighet om skolestørrelse har betydning for elevenes læringsresultat. 
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Tilstrekkelig kapasitet. 

Skolene skal ha tilstrekkelig kapasitet til alle elevene i forhold til definert skolestruktur. Dette er viktig for å 

kunne tilby elever og tilsatte funksjonelle skoleanlegg som støtter opp under realiseringen av læreplanen. 

Elevinntaket i størst mulig grad er forutsigbart for elever og foresatte. 

Skolestruktur og nærskoleretten henger sammen. Opplæringslovens §8-1 regulerer elevenes rett til 

skoleplass.  Alle elever som bor i det samme opptaksområdet har den samme retten til å gå på nærskolen. 

Det er kommunen som fastsetter hvilke årstrinn den enkelte skole skal ha. Nærskole er å forstå som den 

nærmeste skolen som har det aktuelle årstrinnet. 

Status for planen.  

Skolebruksplanen vil få status som forskrift. 

 Opplæringslova § 8-1:  

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til.  Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til.” 

Forvaltningslovens kap. VII om forskrifter kommer til anvendelse for endringen av forskrift om 

skolekretsgrenser. Berørte institusjoner og organisasjoner skal ha fått uttale seg før kommunestyret 

inviteres til å fatte vedtak om å endre opptaksområdene. Det betyr at prosessen skal sikre medvirkning fra 

berørte parter i skolesamfunnet og lokalsamfunnet.  

Kommunen skal gi alle berørte parter anledning til å uttale seg før forskrift om skolenes opptaksområder 

endres eller oppheves, jfr. forvaltningslovens § 37.   

 

Rundskriv UDIR-2-2012 informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av 

skolestrukturen, herunder ved nedleggelse av grunnskoler. 

«Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 

skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en 

skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale 

handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyrets økonomiske, politiske og 

samfunnsmessige prioriteringer. «  

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En har 

definert skolebruksplanen som forskrift og ser det som mest hensiktsmessig å behandle plan/forskrift under 

ett.  I planoppsettet vil en definere opptaksområder for den enkelte skole og elevtallsramme, utfra dette 

vurderer en det slik at lovens krav blir ivaretatt gjennom en samlet behandling.   

Forskriftsarbeid er regulert i forvaltningsloven kapittel VII § 40:  

”En forskrift kan ikke fravikes av et forvaltningsorgan, med mindre forskriften eller 

vedkommende hjemmelslov gir adgang til det.” 
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1.6.  STRUKTURER I PLANARBEIDET. 

1.6.1.ADMINISTRATIV ARBEIDSGRUPPE UTARBEIDER FORSLAG TIL PLAN 

• 1. rep. fra Teknisk, plan, næring og miljø 

• 1. rep. fra Analyse-avdelingen 

• 1. rep. for rektorgruppen 

• 1. rep. for PPT 

• 1. rep. Molde Eiendom 

• 1. rep. fra arbeidstaker organisasjonene, (Utdanningsforbundet /Fagforbundet) 

• Fagavdeling skole, leder arbeidet og har sekretariatet 

 

1.6.2.REFERANSEGRUPPE 

• KFU v/ leder og nestleder 

• Referansegruppen til rektormøte skole (2 rektorer) 

• Ungdomsrådet v/ leder og nestleder 

• 1. rep. fra arbeidstakerorganisasjonene 

• 1. rep. fra kulturavdelinga/kulturskole 

• 1. rep fra økonomiavdelinga 

• 1. rep. fra personalavdelinga 

• Kommunens barnerepresentant 

• Folkehelsekoordinator 

• Hovedverneombud 

• Fagavdeling skole, leder arbeidet og har sekretariatet 

Sektormøte OKV blir orientert om arbeidet underveis i planprosessen. 
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1.6.2.MANDAT OG HOVEDTEMA FOR ARBEIDET: 

  Følgende tema skal vektlegges i arbeidet: 

a) Forutsetninger 

• Nasjonale føringer og krav i lov, forskrift og regelverk  

• Mål og kommunale prioriteringer for moldeskolen 

• Vedtatte kommunedelplaner 

 

b) Utredning/ analyser 

• Statusgjennomgang av eksisterende skoleanlegg til vurdering 

• Elevtallsprognoser utarbeides og kvalitetssikres (Kompass og Folkeregister) 

• Kapasitetsanalyse 

• Strukturanalyse 

c) Forslag til tiltak  

Eventuelle forslag til endring i etablert struktur skal begrunnes både ut fra et pedagogisk og 

økonomisk ståsted.  Konsekvenser for elever, foresatte, tilsatte og lokalmiljø skal skisseres. 

d) Kostnadsanslag/investeringsoversikt 

Eventuelle endringsforslag kostnadsberegnes både i forhold til årlige driftskostnader og 

investeringskostnader. 
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2. TILTAK TIL VURDERING. 

Tiltak til vurdering knyttet til følgende skoler: 

• Bolsøya skole 

• Vågsetra barne- og ungdomsskole 

• Vistdal skole 

• Eresfjord barne- og ungdomsskole 

• Kleive oppvekstsenter 

• Skjevik barne- og ungdomsskole 

• Sekken oppvekstsenter 

 

2.1. BOLSØYA SKOLE- VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

• Alternativ 0 for begge skoler beskrives. (videreføring av dagens drift.) 

 

Samordning mellom Bolsøya og Vågsetra skoler 

Administrativt: 

Videreutvikle samordning/ integrasjon mellom Bolsøya og Vågsetra skoler. 

- felles rektor 

- felles personaloppfølging 

- felles merkantilfunksjon 

Elevoppfølging: 

• overføring av elevene ved Bolsøya skole til Vågsetra barne- og ungdomsskole, dette forutsetter 

utbedring/nybygg ved Vågsetra b.u. skole 

 

2.2.  BOLSØYA SKOLE – ÅRØ SKOLE 

Ved ferdigstilling av Årø skole overføres elevene ved Bolsøya skole til Årø skole. 

• overføring av elevene fra Bolsøya skole til Årø skole ved ferdigstilling av ny skole, administrativ 

samordning med Vågsetra b.u .skole vil ikke være aktuelt ved dette alternativet. 
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2.3.  TILTAK VED VISTDAL SKOLE OG ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE 

• Alternativ 0: (videreføring av dagens drift.) 

 

2.3.1. FELLES OPPTAKSOMRÅDE MED VISTDAL SKOLE OG ÅFARNES BARNE- OG 

UNGDOMSSKOLE 

• Felles opptaksområde mellom Åfarnes b.u.skole og Vistdal skole 

• Felles opptaksområde mellom Åfarnes b.og u. skole og Vistdal skole,- ungdomstrinnet ved Eresfjord 

barne- og ungdomsskule overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

• Felles opptaksområde mellom Åfarnes b.og u. skole og Vistdal skole,- vurdere elevtallsgrense for 

videre drift av Eresfjord barne- og ungdomsskule 

 

2.3.2. FELLES OPPTAKSOMRÅDE VED VISTDAL SKOLE OG ERESFJORD BARNE- OG 

UNGDOMSSKULE 

FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM VISTDAL SKOLE OG ERESFJORD BARNE- OG 

UNGDOMSSKULE. 

• Felles opptaksområde mellom Vistdal skole og Eresfjord barne- og ungdomsskule, ungdomstrinnet 

overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 

2.3.3. ETABLERING AV OPPVEKSTSENTER I VISTDAL, SKOLE OG BARNEHAGE SAMLES I 

EN ENHET 

• Felles ledelse 

Skoleåret 2020-2021 er det 15 elever ved Vistdal skole og 12 barn i Vistdal barnehage.  Eventuell 

etablering av et oppvekstsenter vil bety felles ledelse for skole og barnehage i Vistdal. 

 

2.4.  KLEIVE OPPVEKSTSENTER OG SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

• Alternativ 0 beskrives for begge skoler, videreføring av dagens situasjon 

Samordning mellom Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole. 

Administrativ oppfølging: 

- felles merkantil funksjon 

- felles personaloppfølging 

- felles rektor fordrer endring av organisering skole- barnehage med ev. felles styrer for b.hagedelen. 

 

Elevoppfølging*: 

• Elevene 1.-7. trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole 

• Elevene på 5.-7 trinn Ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole 

 

*Fordrer utbygging ved Skjevik b.u.skole. 
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2.5. SEKKEN OPPVEKSTSENTER. 

 

• Alternativ 0: (Videreføre dagens drift) 

• Flytting av ungdomstrinnet til sentrum 

• Nedlegging av oppvekstsenteret. 

 

Alternativ 0 blir vurdert for alle skoler som er med i denne revisjonen, både som et referansealternativ og 

oppdatert status for eventuelle behov for oppfølging ved videreføring av dagens struktur. 
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3. NASJONALE FØRINGER I MÅL, LOV OG FORSKRIFT.  

3.1.  BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har signalisert at de 17 bærekraftsmålene skal 

danne grunnlaget for kommunal planlegging.  

 

3.2. BARNEKONVENSJONEN  

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett og forplikter kommunene til å legge vekt på barnets beste, blant 

annet i saker om skolestruktur.  

Artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn i saker som gjelder barn: 

 «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn. «   

Ungdomsrådet og elevrådene ved aktuelle skoler vil bli oppfordret til å gi uttale i høringen. 

 

3.3 OPPLÆRINGSLOVEN   

Opplæringsloven og forskrift til denne, er styrende for skolens formål og innhold. Det fremgår ikke 

konkrete krav til størrelse på skolene eller utforming av skoleanlegg i opplæringsloven, men det 

uttrykkes generelt at kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler.   

 

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa: 

"Grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet omfattar 1.-7. 

årstrinn og ungdomstrinnet omfattar 8.-10. årstrinn." 

Ved innføring av Kunnskapsløftet ble grunnskolen todelt. De naturlige skoletypene vil da være reine 

barneskoler (1-7), reine ungdomsskoler (8-10) og kombinerte barne- og ungdomsskoler (1-10). Det er 

likevel ingen formelle hindringer i veien for at kommuner av ulike årsaker, t.d. for å redusere konsekvenser 

for de yngste elevene i samband med strukturendringer, vurderer å etablere skoler for 1.-4. årstrinn. 

§7-1. Skoleskyss/reisetid  

Rett til skyss i grunnskolen fremgår av opplæringslovens § 7-1 som lyder: 

«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar 

i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har 

rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.» 



 

14 

 
Fagavdeling skole 

Videre legger lovverket til grunn at dersom det foreligger særlig farlig skolevei, gis det anledning til å avvike 

skyssgrensene for elevene. Dette skjer etter en vurdering av hvert enkelt tilfelle for den enkelte elev.  Det 

bør være et mål at flest mulig av elevene skal gå/sykle til og fra skolen. Dette er viktig sett fra et 

folkehelseperspektiv. I vurderingen av hva som er akseptabel reisetid må gangtid og tid med 

transportmiddel sees i sammenheng. Det må også tas med hvor lang ventetid eleven har før og etter 

skolen. Det er altså den totale tiden som eleven bruker fra han eller hun drar hjemmefra og til opplæringen 

starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme om ettermiddagen som utgjør den samlede 

reisetiden. Ved vurdering av akseptabel reisetid skal en ta utgangspunkt i elevens alder og ferdigheter. 

§8-1.Nærskoleprinsippet  

I henhold til Opplæringsloven § 8-1 har elevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller 

ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter.  

§ 8-2 Organisering av elevene i klasser eller basisgrupper:  

"I opplæringa skal elevane delast i klassar  eller basisgrupper som skal ivareta deira behov for 

sosial tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal 

organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør." 

Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 

tryggleiksmessig forsvarleg.» 

De strenge kravene til delingstall, t.d. maksimalt 28 elever i en klasse på 

barnetrinnet og 30 elever i en klasse på ungdomstrinnet, er opphevet. Lovendringen fører til at elevene ikke 

lenger må tilhøre en klasse. Dette åpner for en mer fleksibel organisering av undervisningen.  

§9-1 leiing: 

«Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. 

Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege 

verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda.»  

 

Det er ikke lenger krav om egen rektor på hver skole. Det kan være mulig å ha felles ledelse på flere skoler 

eller slå sammen flere skoler til en administrativ enhet.  Store skoler bør fortsatt ha egen rektor. 

§9A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø 

Opplæringslovens kapittel 9a omtales gjerne som "barnas arbeidsmiljølov" og gir alle elevene i 

grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til:   

«eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.   
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§ 9 A-7 det fysiske miljøet: 

"Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til 

kvar tid tilrår.» 

 

3.4.  FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN. 

§14-2/14-3 Krav for tilsetting og undervisning   

I forskrift til opplæringsloven skisseres utdanningskrav til de som skal tilsettes i 

undervisningsstillinger i grunnskolen. Disse trer i kraft i 2025. For å undervise i fagene norsk, norsk 

tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den som skal undervise ha 30 studiepoeng 

som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene.  

For å undervise i fagene norsk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må 

læreren ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette kravet kommer i tillegg til 

tilsettingskravene.  

3.5. KUNNSKAPSLØFTET 2020   

Nye læreplaner ble tatt i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. 

Læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike delene må sees i sammenheng.  Den 

nye læreplanen vil gradvis føre til endringer i skolens innhold, struktur og organisering.  

 

3.6  ARBEIDSMILJØLOVEN   

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter klargjør bestemmelser for de ansattes fysiske og 

psykiske arbeidsmiljø. Dette gjelder blant annet arbeidsplasser for lærere, kontorforhold for øvrige 

ansatte. Blant annet stiller loven krav om 6m2 arbeidsplass for lærere.  

3.7 FORSKRIFT FOR MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER   

§1.Formål: 

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 

2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

Helsetjenesten skal godkjenne nye skolebygg og ombygging eller driftsendring ved eksisterende skoler.  
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3.8 PLAN OG BYGNINGSLOVEN   

Loven med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet og ivaretar 

den tekniske delen av skoleanlegget. 

§ 1-1.LOVENS FORMÅL 

5.ledd: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 

omgivelsene. 

 

Loven gir også sterke føringer for universell utforming både utendørs og innendørs. Loven har 

bestemmelser om universell utforming for utearealer som skal sikre at disse er tilgjengelige for alle 

for møtepunkter, lek og rekreasjon uansett funksjonsgrad.  
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4. LOKALSAMFUNN OG NÆRMILJØ 

Skolestruktur og mulige endringer i strukturen berører lokalsamfunnene. En kommune består av flere 

lokalsamfunn som i Store Norske Leksikon er definert som:  

Lokalsamfunn, betegnelse for sted og sosialt miljø innenfor et mindre område. Tidligere var det vanlig å 

regne lokalsamfunn som kulturelt ensartet og preget av sosial likhet (…). Det siste er ikke alltid tilfelle i 

moderne lokalsamfunn med sammensatt næringsgrunnlag, der folk treffes gjennom et handelssenter, 

en skole eller andre organiserte tilbud.  

Lokalsamfunn skapes gjennom deltagelse i et felles sosialt miljø som betinger felles sosiale arenaer, 

eksempelvis skoler og barnehager. Samtidig defineres lokalsamfunn ofte ut fra et avgrenset geografisk 

område, og også som et politisk styrt område i større grad enn nærmiljø.  Et lokalsamfunn trenger et 

minimum av institusjoner, tjenestetilbud, infrastruktur og møteplasser, og skolen er en av de viktigste 

sosiale institusjonene i et lokalsamfunn.  

Steinkjer kommune (2012) har definert følgende funksjoner skolen skal ivareta i et lokalsamfunn:  

• en møteplass hvor foreldre blir kjent   

• en inkluderingsarena for innflyttere   

• en arena for fritidsaktiviteter  

• en arena for kultur‐ og idrettsaktiviteter  

• et møtelokale og generelt arrangementslokale  

Solstad (2009) viser til to hovedgrunner som gjennomgående utløser vurderinger om skolenedleggelse; 

økonomi (det er dyrere å drifte små enn større skoler) og sviktende elevtall. Slike vurderinger fører som 

regel til lokalt engasjement.  Dette engasjementet viser hvor viktig rolle skolen har i et lokalsamfunn. Det er 

vanskelig å finne forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har vesentlig betydning for 

læringsmiljøet og elevenes sosiale kompetanse.  Det er også lite tilgjengelig forskning som synliggjør 

samfunnsmessige konsekvenser av endringer i skolestrukturen. Nedlegging av skolen i et lokalsamfunn 

må nok sees i sammenheng med andre forhold som næringsstruktur, arbeidsmarked og 

befolkningssammensetning.  

Molde kommune tilhører Kostragruppe 13, og gjennomsnittskolestørrelse for K.gr.13 er vesentlig større 

enn tallene for tidligere Molde.  Dette indikerer at Molde kommune både før og etter 1. januar 2020 har en 

mer desentralisert skolestruktur enn snittet for K.gr.13. 

Elever per kommunal skole(antall) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1502 Molde 235,8 236,8 237,5 243,5 245,2 

Kostra- gr.13 284,5 287,0 288,5 292,3 288,4 
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5. KLARGJØRING AV GRENSE FOR OPPTAKSOMRÅDER I SENTRUM 

5.1. PRESSISERING AV UNGDOMSSKOLEKRETSENE I MOLDE SENTRUM, GRENSEN 

MELLOM BEKKEVOLL OG BERGMO UNGDOMSSKOLER ØVRE FUGELSET 

I området Øvre Fuglset har det vært en del usikkerhet rundt skoletilhørighet for ungdomstrinnselever. I et 

avgrenset område har det over tid vært en stor grad av fleksibilitet i forhold til skolegang ved Bekkevoll eller 

Bergmo ungdomsskoler. Dette har berørt 5-10 elever pr. år. Med utgangspunkt i naturlige grenser og 

gjennomgående praksis, har en skissert grense for opptaksområdene til de to ungdomsskolene gjennom 

det aktuelle området, jfr. innlagt kart. 

 

Gul linje viser barneskolekretsgrensen mellom Langmyra og Kviltorp skole.  

Den blå linjen viser presisering av grense mellom Bergmo og Bekkevoll ungdomsskole, der Kvernvegen er 

grensen inntil krysset mellom Kvernvegen og Torleifvegen 
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5.2.  PRESISERING AV SKOLEKRETSGRENSE MELLOM NORDBYEN OG KVILTORP 

SKOLER 

Elever i området Indre Fannebostad skal ha Kviltorp skole som sin nærskole. Dette gjelder i hovedsak 

området mellom Frænavegen og Olav Oksviks veg.  Det er vesentlig kortere avstand til Kviltorp skole enn 

til Nordbyen skole. Videre er det gangvei langs Frænavegen til Kviltorp, det er ikke tilsvarende mulighet 

langs Olav Oksviks veg. 

 

Kartet viser området nord og syd for Eikrem. Grunnet avstand og skolevei tilhører området syd for blå linje 

Kviltorp skole. 

Dette innbefatter veiene: Einar O. Bergs veg, Kløversvingen og Tiriltungevegen. 
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6. SAMLET OVERSIKT FOR GRUNNSKOLETILBUD I KOMMUNEN 

Fra1.1.2020 hadde Molde kommune 17 grunnskoler organisert i 15 enheter. 

I tillegg kommer Tøndergård skole og ressurssenter med elever fra flere kommuner på grunnskole- og 

videregående nivå. 

Molde Voksenopplæring har også tilbud på grunnskolens område for elever over 16 år. 

 

6.1. DET KOMMUNALE GRUNNSKOLETILBUDET I KOMMUNEN OMFATTER 17 SKOLER 

OG EN FORSTERKET SKOLE. 

 

 

6.2. TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 

Tøndergård skole er en forsterka skole som gir opplæring til barn og unge med ulike typer lærevansker. 

Skolen ble bygd i 1972, som et samarbeidsprosjekt mellom de 9 kommunene Aukra, Eide, Fræna, 

Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Fra 1. januar 2020 ble skolen organisert som et 

vertskommunesamarbeid etter kommunelova §20 med Molde kommune som vertskommune. Siden skolen 

ble bygd har fylkeskommunen inngått avtale om abonnering på et fast antall skole- og internatplasser. 
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Skolen har rundt 50 elever i alderen 8 – 20 år. Skolen har som mål å gi elevene et helhetlig og strukturert 

opplæringstilbud der bl.a. utvikling av sosial kompetanse står sentralt. Tøndergård skole og Ressurssenter 

har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. De senere årene har også Møre og 

Romsdal fylkeskommune benyttet denne tjenesten 

6.3. MOLDE VOKSENOPPLÆRING. 

Grunnskoleopplæring for voksne gis etter samme læreplaner som grunnskolen for øvrig med 

kompetansemål for 10.trinn. Molde voksenopplæring gir som hovedregel 2– eller 3-årig eksamensretta 

grunnskoleopplæring. Opplæringa kan gis på heltid eller deltid.  

Skoleåret 2019/2020 var det 101 personer bosatt i Molde kommune som var elever i heltid 

grunnskoleopplæring for voksne. MVO organiserer opplæringa i ulike trinn ut fra norsknivå og 

skolebakgrunn: Språkklasse (1.år), Fagklasse (2. År) og Eksamensklasse (3. År).  

 

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke har eller ikke kan få tilstrekkelig 

utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringa. Rett til spesialundervisning kan være både å utvikle, 

vedlikeholde eller re-lære kunnskaper og ferdigheter, og kan gjelde eksamensretta fag eller grunnleggende 

ferdigheter. 

6.4. PRIVATE GRUNNSKOLER I KOMMUNEN 

Molde friskole. 

Molde Friskole er en kristen grunnskole som tilbyr undervisning fra 1. - 10.trinn. 

Midsund Montessoriskule. 

Midsund Montessoriskule er en privat barneskole 1.-7.trinn, som ligg på Midøya i Molde kommune. Skolen 

ble godkjent august 2009. 

 

 

Elevtall 1.1.2021 

 

 

 

 

 

Skole Elevtall

Molde friskole 45

Midsund Montesorri skule 36
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7. ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUDET I GRUNNLEGGENDE NORSK VED 

NÆRSKOLEN 

7.1. INNLEDNING. 

Viser til vedtak i Molde kommunestyre 28.03.2019 i sak om skolebruksplan for perioden 2020-2025: 

 

«Skolebruksplan for Molde kommune må revideres i forbindelse med etablering av nye Molde 

kommune.  Som en del av revisjonen bør følgende elementer inngå: 

Skolebruksplanen for planperioden inneholder en analyse av muligheten for å fordele elevene i 

innføringsklassene til sine nærområder. Skolebruksplanen for planperioden inneholder en oversikt 

over det totale opplæringstilbudet i kommunen.» 

 

Slik vil spørsmålet om fremtidig organisering av grunnleggende norsk i Molde kommune bli en del av saken 

med revisjon av skolebruksplanen for kommunene.  Saken kommer til politisk behandling våren 2021. 

 

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringslova § 2-8 rett til 

særskilt opplæring i norsk til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen.  

Organisering av et eget innføringstilbud for nyankomne elever er omtalt i §2-8 siste ledd: 

«Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar 

eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må 

dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt 

organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i 

særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I 

vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den 

utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev 

samtykkje frå elev eller føresette» 

Kartlegging av elevenes norskferdigheter skal gjennomføres ikke bare før det fattes vedtak om rett til å få 

særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 ,men også underveis i opplæringen. Dette har 

sammenheng med lovens intensjon om at retten til særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning 

frem til full deltakelse i ordinær opplæring, og følger av at rettigheten opphører når eleven har tilstrekkelige 

ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. 

Mål for tilbudet: 

• Målet med innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge 
den ordinære opplæringen i norsk skole og nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet. (veileder Udir.) 

• Eleven skal lære å tale, lytte, lese og skrive (nivå 2, læreplan i grunnleggende norsk) 

• Eleven skal lære om norsk skole, samfunn og kultur samtidig som de lærer norsk 
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• Opplæringen i grunnleggende norsk og fag kombineres straks det er mulig 

• Den særskilte språkopplæringen gir flerspråklige elever større muligheter til å lykkes 

7.2. HISTORIKK: 

Siden skoleåret 2009-2010 har elever som er nyankomne til Norge fått tilbud om språkopplæring i 

innføringsklassen ved Sellanrå skole. Dette tilbudet begynte som et tilbud for elever på 5. – 7. trinn fra de 

fem barneskolene i sentrum, men ble etter hvert utvidet til å gjelde elever fra og med 3. trinn.  Elever på 1. 

og 2. trinn fikk tilbud på sin nærskole. 

Nyankomne minoritetsspråklige elever meldes inn ved nærskolen de hører til. Der mottar foreldrene 

informasjon om kommunes innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.  Ifølge opplæringsloven er det 

foreldrene som velger opplæringstilbud for sine barn. De kan velge innføringstilbudet ved utvalgte skoler 

eller et opplæringstilbud ved nærskolen. Dersom foreldrene velger opplæring ved nærskolen, vil elevene 

kun motta et begrenset antall timer med særskilt norskopplæring.    

Om foreldrene ønsker å søke barnet inn ved innføringstilbudet, gjøres dette i samarbeid med ledelsen ved 

nærskolen.  

Et innføringstilbud er et overgangstilbud. Det er kartlegging av elevenes språklige ferdigheter som avgjør 

når eleven kan tilbakeføres til nærskolen. De fleste elever er klar etter 1-1,5 år. I noen spesielle tilfeller vil 

elever trenge 2 år i innføringstilbudet. 

Fra 1. august 2012 ble det opprettet innføringsklasse for ungdomstrinnet lagt til Bekkevoll ungdomsskole. 

Våren 2014 ble det også iverksatt innføringsklasser for 1. og 2. trinn ved både Sellanrå og Langmyra 

skoler. 

Med utgangspunkt i hvor de fleste elevene bor som har hatt behov for innføringstilbud, er det 

sentrumsskoler som har hatt dette tilbudet i gml. Molde.  En har drøftet dette med de andre skolene, og en 

har vurdert det som uaktuelt å transportere elever på barnetrinnet fra skolen i distriktene til sentrum.  

Gjennomgående har en mindre klasser på barnetrinnet ved disse skolene og en har samlet sett vurdert det 

slik at en kunne etablere et forsvarlig tilbud for aktuelle elever.  Når det gjelder elever på ungdomstrinnet, 

har de i prinsippet hatt mulighet for å få sitt tilbud ved Bekkevoll ungdomsskole.  Dette har vært vurdert i 

hvert enkelt tilfelle opp mot det tilbudet en kan gi ved hjemmeskolen.  Ved eventuelt tilbud i sentrum vil 

elevene få ekstra lang skolevei og kommunen får økte skysskostnader. 

Denne elevgruppen har også fått tilrettelagt oppfølging ved Midsund skole og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole.  Organiseringen ved disse skolen har i større grad vært integrert i den ordinære 

opplæringen enn i de tre sentrumsskolene. Midsund skole har hovedsakelig hatt ressurser fra egen ramme 

mens Eidsvåg barne- og ungdomsskole også har hatt tilskudd fra integreringstilskuddet, ca. 1. mill. pr. år. 

7.3. STATUS VÅREN 2021: 

Innføringstilbudet ved de tre skolene i sentrum, Bekkevoll ungdomsskole, Sellanrå skole og Langmyra 

skole driftes i samsvar med tidligere struktur våren 2021, men en har tilpasset driften siden mottaket av 

nyankomne elever som er aktuelle for et slikt tilbud har gått ned.  
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De økonomiske rammene for skoleområdet for oppfølging av tilbudet er likevel vesentlig endret fra 2019 og 

2020. I 2019 ble det overført 4. mill. fra integreringstilskuddet til skoleområdet i tidligere Molde kommune 

som delfinansiering av innføringstilbudet ved de tre sentrumsskolene.  I tidligere Nesset kommune ble 

skoleområdet styrket med 1. mill. fra integreringstilskuddet for oppfølging av grunnleggende norsk.  

Etter som mottaket av flyktninger har blitt redusert det siste årene, har det også blitt nødvendig å redusere 

overføringen fra integreringstilskuddet til skoleområdet. I 2020 ble tilskuddet samlet for skolene redusert til 

3 mill. og avviklet fra 2021. Driftssituasjonen i 2020 ble også etter hvert ekstra krevende og uoversiktlig 

pga. pågående pandemi, og dermed fordret tilpasninger på alle områder. Koordinator ved innføringstilbudet 

gikk over i annen jobb sommeren 2020 og driften ble tilpasset ved å ta bort denne funksjonen. 

 

Våren 2020 var det 28 elever i innføringstilbudet samlet ved de tre skolene Bekkevoll, Langmyra og 

Sellanrå.  Fra høsten 2021 vil et eventuelt tilbud se ut til å bli ca. 7 elever ved Bekkevoll ungdomsskole, 6-8 

elever ved Langmyra skole og 6 elever ved Sellanrå skole. 

 

Når det gjelder innføringstilbud og organisering, har det vært brukt ulike modeller i ulike kommuner. 

1. I den mest integrerte formen får eleven tilpasset opplæring og særskilt språkopplæring i et ordinært 
opplæringstilbud. 

2. I et delvis integrert tilbud går eleven i en ordinær klasse ved en ordinær skole, men får deler av 
opplæringen i en innføringsgruppe. 

3. En mer sentralisert løsning innebærer at tilbudet i innføringsklasse gis ved utvalgte skoler i 
kommunen. Dette innebærer at enkelte skoler har ansvar for innføringstilbudet for et eller flere 
klassetrinn. 

4. Kommunens innføringstilbud er samlet ved én eller flere skoler, som kun tilbyr opplæring til 
nyankomne elever. 

I Molde kommune har modellene 1-3 vært i bruk ved ulike skoler. Modell 1 ved Midsund og Eidsvåg barne- 

og ungdomsskoler, modell to ved Langmyra skole og modell tre ved Sellanrå skole og Bekkevoll 

ungdomsskole. 

7.4. FREMTIDIG ORGANISERING 

Vi registrerer at mange av de elevene som er tilflyttet de siste årene, fortsatt har utfordringer med å følge 

den ordinære opplæringen i klassene.  I skoleåret 2020/21 har kommunen 197 elever som får tilbud om 

grunnleggende norsk.  Slik blir det viktig å arbeide for å styrke denne delen av opplæringen ved de ulike 

skolene i kommunene.  

Utdanningsdirektoratet har fått utarbeidet en evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud, 

rapporten ble fremlagt i 2016. 

 

Evalueringen viser at mange skoler har funnet gode ordninger for organisering og innhold i særskilt 

språkopplæring, men at det er store forskjeller mellom skoler og kommuner. 
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Gjennomgående blir innføringstilbud, både i grunnskole og i videregående opplæring, vurdert som en svært 

positiv ordning.  

Ifølge opplæringsloven kan elever delta i innføringstilbud i inntil to år. Evalueringen viser imidlertid at 

mange skoleeiere har valgt å avgrense innføringstilbudet til ett år, med begrunnelse om at det er viktig at 

elevene raskt integreres i ordinære klasser. Funn fra intervjuene tyder også på at både elever og deres 

foresatte i en del tilfeller ønsker overgang til ordinær opplæring så raskt som mulig.  Samtidig er det også 

mange eksempler på at ett år i innføringstilbud ikke er tilstrekkelig, særlig for elever med lite eller ingen 

skolegang. I 24 prosent av grunnskolen som deltok i undersøkelsen fikk nyankomne minoritetsspråklige 

elever tilbud om delvis integrert innføringstilbud. Elevene fikk opplæring i grunnleggende norsk i egne 

grupper, samtidig som elevene tilhørte ordinær klasse og fulgte undervisningen i enkelte fag. 

I delvis integrert innføringstilbud har eleven tilhørighet i ordinær klasse, men deler av opplæringen gis i 

egne grupper. Det er denne modellen en nå foreslår at Molde kommune bør ta i bruk.  Slik kan 

undervisningen i særskilt norsk inngå i det ordinære timetallet og timeplanen til elevene. 

Det foreligger ikke statistikk over skoleprestasjoner blant elever med vedtak om særskilt språk-opplæring 

og vi har derfor ikke grunnlag for å si hvorvidt særskilt språkopplæring og innførings-tilbud bidrar til at 

elevene fullfører og består opplæringen. Det fins imidlertid statistikk over gjennomstrømming i 

videregående opplæring og resultater på nasjonale prøver blant innvandrere og norskfødte med 

innvandrerbakgrunn. Disse tallene viser at innvandrere har høyere frafall i videregående opplæring enn 

befolkningen ellers. 

På grunn av en vesentlig nedgang av nyankomne elever og endring i de økonomiske rammevilkårene for 

tilbudet, vurderer en det som aktuelt å avvikle ordningen med innføringsklasser fra skoleåret 2021/2022.  

Elevene vil i stedet få opplæring i grunnleggende norsk ved sin nærskole, og slik vil de også i større grad 

kunne integreres i sitt nærmiljø.  Samlet sett er det viktig for kommunen å sikre minoritets-språklige elever 

et godt tilpasset opplæringstilbud fremover. 

 

 

 

 


