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Skole- og oppvekstplan for perioden 2016 - 2025
K-sak 130/15
Skolestrukturen opprettholdes for budsjettperioden 2016
Administrasjonen utarbeider en Skole- og oppvekstplan for perioden 2016- 2025. 
Det skal være en god og bærekraftig grunnskole i Tinn kommune. 

Planen må blant annet inneholde: 
 Framtidig elevgrunnlag
 Kvalitet i undervisningen og elevene sin læring, utvikling og trivsel
 Økonomiske virkninger, også samfunnsmessige
 Og emosjonelle spørsmål som skolen representerer for lokalsamfunnet, 

enten det gjelder aktiviteten eller selve bygningen som et lokalt 
samlingspunkt. 

Vedtak Kultur- og oppvekstutvalg i sak 2/16
Forslag til struktur og innhold legges til grunn for utarbeidelse av Skole- og oppvekstplan 
2016 - 2025 (vedlegg 1 til saken). Rådmannen har ansvar for prosessen og ser til at den 
skisserte arbeidsfordelingen følges (vedlegg 2 til saken).
Rådmannen vurderer eventuelt behovet for ekstern bistand for deler av rapporten. Ramme for 
kjøp av ekstern bistand er 100 000. (Dekkes innenfor budsjett 2016, Tjenesteområde kultur og 
oppvekst.) Utgifter til ekstern bistand ut over dette, må behandles i egen sak.

Forslag til plan skal være klar til behandling i Kultur- og oppvekstutvalgets møte 12.04.2016. 
Høringsperiode 13.04- til 13.05. 2016. Endelig plan skal være klar til behandling i Kultur- og 
oppvekstutvalget 31.05. 2016 og Kommunestyret 22.06.2016.

Pkt skoleutredning vedr. alternativer for skolestruktur i Tinn:
Alle mulige alternativer må fremkomme i planen, slik at ikke planen virker  
førende/retningsgivende for politisk behandling

Budsjettvedtak kommunestyret sak 112/2014
Se på kostnader i Tinn skolen ref. Kostra gruppe 12, og ha et mål om å komme ned på nivå 
med andre kommuner i denne gruppen i løpet av eks. 4 år.

Skole
NOU 2014: 7: Elevenes læring i fremtidens skole og 
Utvalgets oppsummering og vurdering:

Endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen skjer i et stadig høyere tempo. Dette 
er ikke nytt, men det stiller økte krav til endring av kompetanser, både for 
enkeltindividet, for samfunns- og arbeidslivet, og for skolen. At opplæringen i skolen 
legger et fundament for den enkelte til å kunne tilegne seg nye kompetanser gjennom 
hele livet, blir viktigere i fremtiden. 

NOU 2015: 8 Fremtidens skole
Kap 2 Flere utviklingstrekk peker mot et samfunn som preges av kompleksitet, større 
mangfold og raskere endringstakt. De trekkene ved samfunnsutviklingen som utvalget 
vektlegger, har blitt pekt på i ulike internasjonale og norske utrednings- og 
forskningsarbeider.1Samfunnstrekkene preger i stor grad det lokale, det nasjonale og det 
globale samfunnet elevene er en del av, og det arbeidslivet de skal delta i senere i livet.
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Utvalget anbefaler at følgende kompetanseområder vektlegges i skolens faglige innhold i et 
perspektiv på 20–30 år:

 fagspesifikk kompetanse
 kompetanse i å lære
 kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
 kompetanse i å utforske og skape

Stortingsmelding om skolens innhold lagt fram 13.04.2016: Fag – Fordjuping - Forståing

Fagfornyelse 
• I meldingen foreslås det at alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i 
videregående opplæring fornyes. 
• Grunnopplæringen skal gi elevene et grunnlag innenfor mange fagområder, og alle 
fagene har en viktig rolle i opplæringen. Forventninger til hva skolen skal ha ansvar 
for å lære elevene, kommer fra mange hold. Mange mål i fagene gir ikke tilstrekkelig 
tid til at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer. Fagene skal 
derfor bli mindre omfattende og få en tydeligere prioritering. Fagfornyelsen skal gi 
gode skolefag med relevant innhold for elevene og for samfunnet, og målet er bedre 
læring og forståelse for elevene. Det skal legges vekt på god sammenheng mellom fag. 
• Å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale 
ferdigheter skal videreføres og videreutvikles som grunnleggende ferdigheter i 
opplæringen. 
• Tre flerfaglige temaer skal prioriteres når fagene fornyes: demokrati og 
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Læreplanene skal 
fortsatt ha kompetansemål som beskriver det elevene skal kunne mestre i fagene. • 
Satsing på de praktiske og estetiske fagene, mer yrkesretting av fellesfagene og økt 
fleksibilitet er noen av de konkrete tiltakene som foreslås i meldingen.
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Mål	for	grunnskolen	i	Tinn
Fra kvalitetsutviklingsplan 2013 – 2017 (Vedtatt i kommunestyret (sak 45/13) 19.06.2013,  
Arkivnr. 2013/2691)

Mål for satsingen

Elevene får gjennom grunnskoleopplæringen tilegnet seg grunnleggende ferdigheter 
gjennom tilpasset opplæring. De grunnleggende ferdighetene er i læreplanen definert som:

 å kunne utrykke seg muntlig
 å kunne uttrykke seg skriftlig
 å kunne lese
 å kunne regne
 å kunne bruke digitale verktøy

Elevene skal i tillegg utvikle samfunnsengasjement, gode vaner og sosiale ferdigheter.

Felles pedagogisk plattform (visjon):

Skolene i Tinn kjennetegnes ved en tydelig og felles profil. Skoler arbeider mot felles 
mål og holder høy kvalitativ standard. Opplæringen skal utvikle elevenes totale 
læringsutbytte slik at de føler mestring i hverdagen og kan strekke seg mot nye mål. 
I skolen i Tinn er det:

 godt læringsmiljø 
 tydelig klasseledelse 
 sterkt læringstrykk
 gode fagmiljøer 
 fokus på tidlig innsats 
 lett tilgjengelige læringsressurser som bibliotek, IKT, uteområder etc
 sammenheng mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn
 godt samarbeid med foreldre og elever
 godt samarbeid med lokale næringsliv

Som resultat av kommunens entreprenørskapssatsing, skal det fremkomme i kommunens 
og skolens planer hvordan entreprenørskap er integrert undervisningen. Det skal også
komme frem hvordan det arbeides med følgende:

 Verdensarven
 Lokal identitet
 Internasjonalt perspektiv
 Nasjonalparkkommune
 Krigshistorien
 Vannkraft /energinettverk
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Oversikt over elever, årsverk 

Elever og ansatte i skolene i Tinn Kommune skoleåret 2015/2016 (GSI) – ansatte i SFO ikke 
med
Skole Elevtall Lærerårsverk Assistent + 

merkantil 
Ledelse Totalt 

årsverk
Hovin skole og 
barnehage

5 1,64 0,05 0,6 (+0,4 i 
barnehage)

2,29

Atrå barne- og 
ungdomsskole

114 +87 19,23 3,72 + 1,5 = 
5,22

2,2 26,65

Miland skole 43 7,45 1,13 + 0,20 =
1,23

1,0 9,68

Rjukan 
ungdomsskole

146 17,44 1,44 + 50 =
1,94

1,0 20,38

Rjukan 
barneskole

262 26,95 4,0 +1,0 = 5 2,23 34,18

Totalt 657 72,71 13,39 7,03 93,18

60,39 årsverk går til ordinær undervisning, 15,53 % av lærerårsverkene går til spesialundervisning (ca 7 % av 
elevene får spesialundervisning). 2,69 årsverk går til særskilt norskundervisning og 8,47 årsverk går til annet enn 
undervisning.

SFO
Skole Antall barn
Hovin skole og barnehage 5
Atrå barne- og ungdomsskole 48
Miland skole 23
Rjukan barneskole 75
Totalt 151

Lærertetthet
Skoleporten -
Undervisningspersonell
Undervisningspersonell, Offentlig, 2015-
2016, Alle trinn, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Tinn kommune 

skoleeier
Kommunegruppe 

12
Telemark fylke Nasjonalt

Årsverk for undervisningspersonale 72,7

Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 11,7 12,3

Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,8 12,7 13,4

Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 11,7 13,4 14,2

Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,1 16,5 16,9

Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning

94,0 94,9 97,4 96,4

Undervisningstimer totalt per elev 69 71 61 58

Lærertettheten i skolene i Tinn viser at den ligger på nivå med gruppe 12 på barnetrinnet og 
noe lavere på ungdomstrinnet. Det har kommet innspill i forhold til at tallet er misvisende da 
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det ligger inne tall for spesialundervisning. Grunnlaget for statistikken er GSI-rapportering er 
lik for alle sammenlignbare kommuner. Tinn kommune ligger lavere enn samme kommuner 
når det gjelder andel elever som får spesialundervisning - 7 %. Ca 15,5 av ressurs som går til 
undervisning, blir brukt til spesialundervisning. I de fleste tilfellene blir spesialundervisning 
gitt i klassen eller liten gruppe. Ressursen kommer derfor flere elever til gode. 

Folketallsutvikling
Folketallet i Tinn har gått jevnt nedover de siste ti årene. Elevtallet i den offentlige 
skolen/Tinn kommune er redusert med 84 i perioden fra 2010 – 2016. Ut fra SSB sine
prognoser vil elevtallet fortsette å synke/stabilisere seg.

De siste fem årene har innbyggertallet gått ned med 42 personer eller ca. 0,7 %. 
Folketallsnedgangen skyldes fødselsunderskudd på 128 personer i perioden, mens det har 
vært en nettoinnflytting på 86 (innvandring fra utlandet). I 2011 var det 5 982 innbyggere i 
Tinn. I 2015 var det 5940.

Kilde: Statisk sentralbyrå – juni 2014. Oppdatert 2016. Tallene viser samlet utvikling
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Elevtallsutvikling 

Fra 2010 til 2016 har elevtallet gått ned med 11 % (84 elever). Prognosen tilsier at elevtallet 
vil gå ytterligere ned når de største kullene går ut av ungdomsskolen. Noe av nedgangen 
skyldes at ca. 40 elever går på Tinn Montessoriskole (GSI 2016). Antall asylanter er gått ned 
fra ca. 20 til 5 -6 (tallet varierer). Det er lave fødselstall i Tinn kommune. Ev stabilisering av 
folketallet i aldersgruppen 1 -16 skyldes i stor grad bosetting av flyktninger. 
I planen er det forutsatt at elevtallet er noe synkende eller stabiliserer seg på dagens nivå i 
perioden fram til 2025. På ungdomstrinnet ser det ut som elevtallet er synkende i perioden, 
mens det for barnetrinnet kan se ut som det stiger noe på kort sikt for så å synke igjen til 
dagens nivå. 

Hovin skole og barnehage – elevtall 2010 - 2016 og framskriving av dagens elever og barn i bhg

Atrå barne- og ungdomsskole fra 2010 – 2016 hentet fra GSI (nedgang på 30 %) og framskriving av dagens tall i skole 
og barnehage
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Miland skole – elevtall fra 2010 – 2016 og prognose ut fra dagens elevtall og barn i barnehage

Rjukan barneskole 2010 – 2016 og framskriving av dagens elevtall (tall hentet fra GSI)

Rjukan Ungdomsskole 2010 – 2016 og framskriving av dagens elevtall (tall hentet fra GSI)
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Kvalitet
Kvalitet i skolen er vanskelig å definere og beskrive. Læringsutbyttet for elevene er sentralt i 
kvalitetsvurderingen. 
I NOU 2003:16 “I første rekke” og i NOU 2002:10 “Førsteklasses fra første klasse” la man til 
grunn et kvalitetsbegrep som består av tre kvalitetsområder: strukturkvalitet, prosesskvalitet 
og resultatkvalitet. Resultatkvalitet ble vurdert som overordnet de andre kvalitetsområdene i 
og med at det viktigste formålet er at elevene lærer. De to andre er forutsetninger for at læring 
kan skje.

Strukturkvalitet beskriver de ytre rammene for skolens virksomhet. Strukturkvaliteten tar for 
seg de formelle rammene knyttet til lover, forskrifter og planer, økonomi, personaltetthet, 
lærernes kompetanse, klassenes størrelse og sammensetning og fysiske rammer som 
bygninger og utstyr.

Prosesskvalitet i skolen handler om det indre aktiviteter slik som innholdet i opplæringen, 
undervisningsmetoder, bruk av lærernes kompetanse og selve læringsmiljøet. Elevenes 
samspill seg imellom og foreldreinvolvering er sentrale faktorer her. 
Prosesskvaliteten blir ofte målt gjennom sentralt organiserte brukerundersøkelser (elever, 
foreldre og lærere). 

Resultatkvaliteten er det en ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet – elevens helhetlige 
læringsutbytte. I prinsippet skal det omfatte både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 
Nasjonale prøvene måler ferdigheter i lesing, regning og engelsk, men kompetanse i alle 
læringsmålene er viktig. Dette gjelder både kompetanse i målene i den generelle delen av 
læreplanen og fagplanene i K06. Eksamen etter endt skolegang gir også en pekepinn på 
resultatkvaliteten. 

Det blir også stadig lagt mer og mer vekt på gjennomføringsgraden for elever i videregående 
opplæring. 

Definisjon av kompetanse:
Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike 
sammenhenger og omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring og 
utvikling, inkludert holdninger, verdier og etiske vurderinger. Kompetanse kan 
utvikles og læres og kommer til uttrykk gjennom hva personer gjør i ulike aktiviteter 
og situasjoner.
Kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger er forutsetninger for og 
deler av det å utvikle kompetanse. For å vise kompetanse må elevene ofte bruke ulike 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger i sammenheng.(NOU 2015:8 Fremtidens skole)

Læringsresultater

Nasjonale prøver: Resultater ved nasjonale prøver for 5. klasse (kompetanse i lesing, regning 
og engelsk etter 4. klasse) ligger under gjennomsnittet i gruppe 12, Telemark og Nasjonalt. I 
2015 lå kommunen på 359 plass på Kommunebarometeret. 

Det er store forskjeller på skolene i Tinn. Miland og Atrå hadde i 2015 resultater som lå over 
snittet i kommunegruppe 12, Telemark og Nasjonalt.
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Nasjonale prøver for 8. klasse ligger også under snittet til kommunegruppe 12, Telemark og 
Nasjonalt. Resultatene varierer fra år til år, og det er forskjeller mellom skolene.

Grunnskolepoeng: Når elevene går ut av skolen beregnes det grunnskolepoeng på grunnlag av 
alle karakterene på vitnemålet. Elevene i Tinn scorer over snittet for gruppe 12, Telemark og 
Nasjonalt. 100 % av elevene starter opp i videregående skole. Frafallet er noe høyere enn 
snittet i gruppe 12, Telemark og nasjonalt.

Små og store skoler

Tinn kommune har ingen store skoler. Store grunnskoler har opp til 800 elever. Rjukan 
barneskole med 270 elever er en mellomstor skole i nasjonal sammenheng. Atrå barne- og 
ungdomsskole betegnes som liten/mellomstor 1-10 skole med mellomstore klasser på trinn 1-
7  og til vanlig to klasser per trinn på ungdomstrinnet. Rjukan ungdomsskole er en 
liten/mellomstor ungdomsskole med to trinn per klasse. Miland skole er en liten fådelt skole –
som regel firedelt. Hovin skole- og barnehage er et oppvekstsenter der skoledelen for tiden 
har fem elever + fire elever som går i Atrå. Den er svært liten.

Telemarksforskning har i sin rapport TF-rapport nr. 338 2014 skrevet at det er vanskelig å 
måle om små skoler er bedre eller dårligere enn mellomstore og store skoler.
De viser til at det er få sammenlignende studier av små og store skoler. Det er gjort noen 
sammenfatninger av forskning på kvaliteten i små og store skoler. En slik er gjort av Tone H. 
Sollien i Asplan Viak (Sollien: 2008). I artikkelen som baserer seg på både norsk og 
internasjonal forskning, finner Sollien få holdepunkter for at det generelt er 
kvalitetsforskjeller mht. læringsresultater eller sosialt miljø. Hennes oppsummering tok både 
med seg faglig utbytte, sosial kompetanse, motivasjon, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, 
samarbeid med hjemmene og samarbeid med lokalsamfunnet. Telemarksforskning gjengir 
oppsummeringen i sin rapport:

 Elevenes faglige utbytte: Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for 
å si at det faglige utbyttet øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for 
å si at størrelse i seg selv og alene skaper økt faglig utbytte for elevene. 

 Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc.): Det finnes ikke forskningsmessig 
belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og 
elevenes sosiale kompetanse. 

 Elevenes motivasjon for læring: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at 
skolestørrelse har betydning for elevenes motivasjon for læring. 

 Elevmedvirkning: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse 
har betydning for mulighetene for elevmedvirkning i skolen. 

 Tilpasset opplæring og like muligheter: Forskningen gir noe støtte for at mindre 
skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktig å huske på at ”mindre 
skoler” i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som 
mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og 
skolestørrelse, med unntak av forskning som ser på muligheten for å bruke 
lokalsamfunnet som læringsarena (se nedenunder). Denne forskningen er særlig 
opptatt av den positive rollen de små bygdeskolene (ofte skoler med under 50 elever) 
kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får til sosial læring gjennom bruk 
av aldersblandede grupper i fådelte skoler. 

 Samarbeid med hjemmene: Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale 
data som sier noe om sammenhengen mellom skolestørrelse og samarbeid skole-hjem. 
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 Samarbeid med lokalsamfunnet: Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at 
små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og 
lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den 
norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad omhandlet skoler under 
50 elever. 

Ut fra dette konkluderer Sollien med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og 
skolens virksomhet har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene. 
Uavhengig av valgt skolestørrelse er kvalitet og kvalitetsutvikling i skolen avhengig av at 
man arbeider med forhold som man fra forskningen vet har betydning for kvaliteten i 
skolen. (fra Telemarskforskning rapport TF-rapport nr. 338 2014)

Høgskolen i Nesna ga i 2005 ut en artikkelserie i samarbeid med Interskola, en organisasjon 
som gjennom årlige konferanser utveksler kunnskap om arbeidet i små skoler, i første rekke i 
Europa. (Sigsworth og Solstad (red): 2005). Artiklene konkluderer med at skolestørrelsen ikke 
har noe betydning for elevenes læringsutbytte. Karl Jan Solstad, Norge, refererer til 
undersøkelser i Norge fra 70-tallet fram til nyere tid. Ingen av undersøkelsene fant noen 
systematisk sammenheng mellom skolestørrelse og resultater. Når det gjelder sosial læring er 
det resultater som tyder på at det er fordeler med fådelte skoler. 

Ut fra de refererte undersøkelsene synes ikke skolestørrelsen å være av vesentlig betydning 
for hvilket læringsutbytte elevene får. 

Kvalitet i små og store klasser: Små skoler har ofte små klasser, men man kan også velge å 
bruke små klasser i store skoler. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside ble det den 24. juni 
2013 lagt ut en artikkel under overskriften Sprikende funn i forskning på lærertetthet. Det 
innledes med å si at eksisterende forskning på redusert klassestørrelse gir blandede resultater, 
og at effekten ofte er liten. Man har ikke funnet at lærertettheten påvirker resultatet på de 
nasjonale prøvene. Det er imidlertid grunn til å tro at redusert klassestørrelse, eller økt 
lærertetthet, kan være gunstig for enkelte elevgrupper. Positive funn av samsvar mellom 
redusert klassestørrelse og resultater sies å være betinget av «trekk ved elevene», delvis også 
betinget av lærerne. Det refereres til at ulike internasjonale studier har funnet at effekten av 
redusert klassestørrelse er betinget av:

 at elevene i utgangspunktet er skolesvake
 at elevene har lav sosioøkonomisk bakgrunn 
 at elevenes foreldre har høy inntekt 
 elevenes etniske bakgrunn 

Det refereres i artikkelen også til at en større oppsummerende studie (Hattie: 2009) fant at 
lærertetthet har liten effekt sammenlignet med andre faktorer som påvirker elevers 
skoleresultater. Små klasser kan imidlertid ha andre positive følger. Lærerne står friere i 
organiseringen av opplæringen og får dessuten bedre arbeidsforhold. Hvis dette utvidede 
handlingsrommet ikke brukes til å legge om undervisningen, vil ikke elevenes læringsutbytte 
bedres.

I dette kapittelet henvises det til generell forskning i forhold til små og større skoler, fådelte, 
fulldelte og skoler med flere paralleller. Vi vet at det er store forskjeller på skoler i samme 
kommune og innad på samme skole. Det er også variasjoner fra +år til år. Slik er det også i 
Tinn kommune. 
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Klasser og klassedeling

Før 2003 inneholdt opplæringsloven regler for klassestørrelse. For ungdomstrinnet med elever 
fra samme årskull, var grense maks 30 elever per klasse. På barnetrinnet var grensen 28. For 
fådelte skoler var det følgende regler: Maks 24 elever når to trinn var sammen, 18 elever når 
tre trinn var sammen. I dagens lov er det ikke gitt klare grenser men elevene skal være knyttet 
til en klasse eller gruppe og det skal være pedagogisk forsvarlig. 

§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper
I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 
behov for sosialt 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.
Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har 
særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som 
gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med 
heimen.

I Tinn kommunen har de siste årene praktisert delingstall på 28 også for ungdomstrinnet. Som 
regel har det ikke vært aktuell problemstilling da klassene sjelden kommer opp i 28 per 
klasse.

På ungdomstrinnet i Atrå har en over tid hatt klassestørrelse på + - 30. Det vil si at de de har 
hatt to klasser. Inneværende år er det kun 22 elever i 8. klasse. Det vil si at de har en klasse 
mindre enn vanlig ved skolen de neste to årene. Neste år er det et stort kull på ca 40 som blir 
to relativt store klasser. Skolen har kun to store klasserom. De andre klasserommene rommer 
17-18 elever.

Rjukan ungdomsskole har som regel to klasser per trinn. Av og til er det så store kull at det
blir tre klasser på trinnet. Skolen har relativt små klasserom som har gjort at det har vært 
vanskelig med klasser på 28 – 30 elever. 
Klassedelingen er lik på Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole.

Miland skole har som regel vært firedelt. Ut fra den gamle beregningen kunne skolen vært 
tredelt med (maks 18 elever på tre trinn sammen).

Læringsmiljø

I §§ 9a-1, 9a-2 og 9-a er kravene til elevenes læringsmiljø beskrevet.
§ 9a-1.Generelle krav

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a-2.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 anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse 
normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad 
for helsa, trivselen og læringa til elevane.
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Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal 
innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har 
funksjonshemmingar.

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 

den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir 

utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom 

det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 
deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller 
rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 
forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det 
likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 
enkeltvedtak.

Elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen viser at elevene i Tinn trives godt på skolen de 
går på. Her ligger scoren på snittet eller over. Det er lite mobbing på. Dette gjelder alle 
skolene.

Økonomi

De økonomiske rammene i kommunen er styrende for tjenestenivået i kommunen. Tinn 
kommune bruker en større andel av netto driftsutgifter på barnehage og grunnskole enn 
sammenlignbare kommuner (gruppe 12).

Hentet fra regnskap 2015 Tinn kommune

Indikator og nøkkeltall 2015 
(2014)

Tinn 
kommune 

Kommunegr. 12
Telemark 

fylke
Nasjonalt

Driftsutgifter per elev
Undervisning, bygn, skyss

143 955
(138 01)

123 955 
(122 677)

113 158 
(110 987)

106 575 
(105 630)
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Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon.

Korrigert brutto driftsutgifter i kr til skolefritidskole ( SFO) per komm.bruker( antall elever i kommunal SFO)

Tinn kommune bruker mer penger på skole enn snittet i gruppe 12. Skolestruktur og få elever 
per skole er kostnadsdrivende. I tillegg bruker Tinn forholdsvis mye på skoleskyss. 
Kostnadsdrivende her er egen rute fra Tessungdalen (vedtak i forbindelse med ny Atrå-skole), 
midtskyss og mange vedtak om skoleskyss på grunn av farlig skolevei.

Uten å gjøre noe med skolestruktur vil en ikke oppnå mål som kommunestyret har satt jf 
vedtak 112/14 «Se på kostnader i Tinn skolen ref. Kostra gruppe 12, og ha et mål om å 
komme ned på nivå med andre kommuner i denne gruppen i løpet av eks. 4 år.»
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Kostnad per elev er høyere på skoler med få elever. Det er stor forskjell mellom de minste 
skolene og den største. Ved de minste skolene vil det få store utslag hvis de har elever med 
store behov for spesialundervisning.

Tabellen under viser kostnader per elev kun for undervisning (2021). SFO, skoleskyss, renhold og 
teknisk er ikke med.

Tinn kommune

Tjeneste Regnskap 2015 per elev 15 Regnskap 2014 per elev 14 Regnskap 2013 per elev 13

2021 61 063 565 92 943 55 844 743 83 851 57 425 164 86 614

Rjukan barneskole 2021 20 581 481 78 555 17 202 467 62 103 19 674 260 72 868

Miland skole 2021 6 458 217 150 191 5 876 648 136 666 4 956 217 95 312

Hovin skole og barnehage 2021 1 823 488 364 698 3 085 826 308 583 2 435 310 135 295

Atrå barne - og ungdomskole 2021 20 111 568 100 058 19 708 124 98 541 18 783 301 103 205

Rjukan Ungdomskole 2021 12 088 810 82 800 9 971 678 73 321 11 576 076 82 100

Tall hentet fra GSI og rapport kommunens regnskapssystem 

I forslag til økonomiplan er det lagt inn en kostnadsreduksjon på 3 mill i 2017 og 6 mill i 
2018. Hvis så, vil det tilsvare reduksjon på ca 8 – 10 lærerstillinger. Skolene mener at de i dag 
ikke har mye å gå på når det gjelder ressurser til undervisning. Tabell som viser lærertetthet 
viser at Tinn kommune ligger på nivå med snittet i gruppe 12. En reduksjon på f.eks åtte 
stillinger med strukturendring der Miland og Hovin blir lagt ned, betyr at de andre skolene 
kan beholde dagens ressurser. Det er da ikke rom for å styrke bemanningen i særlig grad når 
klassene blir større der de kommer. 

Reduksjon uten å gjennomføre strukturendringer vil med føre til at alle skolene må redusere 
sine budsjett i forhold til størrelse. Beregnet ut fra regnskapstall i 2015 må Rjukan barneskole 
da redusere med ca 3 lærerstillinger, Miland 1, Hovin 0,3, Atrå ca 2 og Rjukan ungdomsskole 
ca 2. 

Uavhengig av struktur vil en reduksjon sannsynligvis ikke føre til oppsigelser. Størstedelen av 
reduksjonen vil bli dem som ikke har godkjent utdanning for undervisning. I tillegg vil det 
ikke bli lyst ut nye stillinger ved naturlig avgang. 

Skolebygg

Det viktigste regelverket for å ivareta skolen og skolemiljøet i driftsfasen er særlig knyttet til 
fem lover, med tilhørende myndigheter: 

 Opplæringsloven av 17. juli 1998 (Kommunens skoleavdeling) 
 Kunnskapsløftet vedtatt juni 2004, trådte i kraft 2006 
 Plan- og bygningsloven av 1. juni 2010 (Kommunens bygningsmyndighet). 
 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 (Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne). 
 Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 (Arbeidstilsynet) 
 Folkehelseloven (Helse- og omsorgsdepartementet) 1. januar 2012. 
 Forskrift om miljøretta helsevern (Kommunehelsetjenesten) 9. mars 2012. 

Teknisk enhet har ikke hatt kapasitet til å gi oppdatert informasjon om bygningsmassen for 
skole og barnehage. Det er derfor ikke med detaljerte beskrivelser av status og 
vedlikeholdsbehov i planperioden. Beskrivelsene som kommer er derfor sterkt forenklet.
Hovin skole og barnehage er delt i to bygninger. De har felles uteplass. Skolen er romslig i 
forhold til elevtall. Skolen er eldre bygning som fungerer i dag.  Bygningen er ikke tilrettelagt 
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for mennesker med nedsatt funksjonsevne/universell utforming. Det vil være behov for 
oppgradering i perioden fram til 2025.

Atrå barne- og ungdomsskole er fordelt på tre bygninger i tillegg til idrettshall. SFO holder til 
i eget bygg, Låvin. Den er ombygd med tanke på at SFO kan bruke hele bygningen og 
tilrettelagt for funksjonshemmet. Barneskolen holder til i nye lokaler (2010) med universell 
utforming. Den er ikke stor nok til å romme flere klasser på trinnet. 
Ungdomsskolen holder til i eldre lokaler som ikke er tilfredsstillende ut fra dagens og 
fremtidens behov. Det er påvist stor konsentrasjon av radon i 1 etasje på denne bygningen jf 
sak i 2011 og 2012 om skolenes beskaffenhet. Det er vedtatt å bygge ny ungdomsskoledel. 
Prosjektering har startet. Ut fra elevtall kan det se ut som om det ikke er behov for seks 
klasserom som først antatt. Ut fra erfaringer ser vi at det av og til er støre barnekull. Det er da 
behov for to klasserom per trinn. Dette skal tas hensyn til når skolen skal dimensjoneres.
Idrettshallen fungerer som gymsal for hele skolen. Den har universell utforming. 

Miland skole består av tre bygninger. Elever og ansatte har god plass både i klasserom og 
fellesarealer. Onarheim samfunnshus inneholder kontor for rektor og lærere, personalrom, 
kjøkken og gymsal. SFO holder til i 1. etasje i Onarheim. Det er delvis tilrettelagt for 
forflytningshemmete. 1. og 2. klasse holder til Valhall. Denne bygningen er tilrettelagt for 
forflytningshemmete. 3. -7. trinn holder til i Gamlebygget som er i to etasjer. Det er godt med 
plass og fungerer ut fra dagens behov. En regner med at det blir behov for vedlikehold og 
oppgradering i planperioden. Denne bygningen er ikke tilrettelagt for forflytningshemmede.

Rjukan barneskole har ett stort bygg som er renovert relativt nylig. De har god plass til dagens 
elevtall. Det er ledig kapasitet i bygningsmassen. Idrettshallen fungerer som gymsal for alle 
elevene ved skolen.

Rjukan ungdomsskole holder til i eldre bygning som ikke er tilpasset dagens og fremtidens 
behov. Skolen trenger renovering. Kommunestyret har vedtatt at før eventuell renovering av 
ungdomsskolen, skal det utredes hva som skal til for å samlokalisere Rjukan barneskole og 
Rjukan ungdomsskole.

Alle skolene har flotte uteområder. 

Rekruttering og kompetansekrav

Krav til læreres kompetanse er hjemlet opplæringslova §§ 10-1 og 10-2 og Kapittel 14 i 
forskrift til opplæringslova. Lærere på barnetrinnet som underviser i norsk, matematikk og 
engelsk må ha minimum 30 studiepoeng i faget. Dette er gitt tilbakevirkende kraft som tilsier 
at alle lærere som underviser i de fagene, må ha kompetansen på plass innen 2025. Det vil si 
at eldre lærere kan slippe å ta ev videreutdanningen som er påkrevd. Førskolelærere med 
utdanning før 2007 har undervisningskompetanse kun i 1. klasse. 
På ungdomstrinnet må de som underviser i norsk, matematikk og engelsk, ha minimum 60 
studiepoeng i faget. De må ha minimum 30 studiepoeng i andre fag de underviser i. Det kan 
gis dispensasjon for ett år av gangen. De nye kravene vil gjøre at ungdomsskolene i Tinn vil 
få problemer med å dekke hele fagkretsen. 

Det er forventet at den enkelte skole må ha god kompetanse innenfor IKT (infrastruktur og 
digitale ferdigheter og forståelse), det mest vanlige innenfor spesialpedagogikk (f.eks 
dysleksi, adferd og generelle lærevansker) og innenfor migrasjonspedagogikk (der det er 
nødvendig).
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Tinn kommune har problemer med å rekruttere lærere med godkjent kompetanse i de siste 
årene (jf søkerlister). Det er få søkere med formell kompetanse som søker på utlyste stillinger.
Mellom 6 og 8 % av lærerne har ikke hatt godkjent utdanning for undervisning i grunnskolen 
de siste årene. I rådmannens lederavtale er det et mål å få flere lærere med godkjent utdanning 
slik at elevene får godt kvalifiserte lærere i alle fag. Vi vet at det i de neste årene vil mangle 
flere tusen lærere i Norge på grunn av avgang og at lærere slutter i yrket. Fra 2017 legges 
lærerutdanningen om til femårig masterutdanning (nå fireårig adjunkt). Det betyr at det i en 
periode vil bli færre uteksaminert og enda vanskeligere å rekruttere.
Tinn kommune har benyttet seg av ordningen med videreutdanning for lærere. Kommunen 
har prioritert søkere som tar videreutdanning i norsk, lesing, engelsk og matematikk. 
Med færre skoler og større klasser ville kommunen i større grad kunne benytte kompetansen 
som finnes i Tinn på en bedre måte. Den ville komme flere elever til gode.

Fra KS sin skolepolitiske plattform:
 Gode skoler utvikles gjennom å ta i bruk ny kunnskap.
• Den beste skolen er den som utvikler et profesjonelt læringsfellesskap der man 

arbeider sammen for å videreutvikle praksis, felles holdninger og god skolekultur.
• På den gode skolen involveres elever og foresatte i arbeidet for et godt skolemiljø.
• Gode skoler bygger lag rundt elevene der man drar nytte av kompetanse fra mange

faggrupper både i og utenfor skolen.

Krav til skolen som fremtidig arbeidsplass for lærere 

Kollektiv kompetanse
I dagens skole er det forventet at kollegier jobber sammen for elevenes utvikling – faglig og 
sosial. Det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid og elevrettet arbeid (planlegge undervisning 
for læring, vurdering for læring, følge opp enkeltelever, etc). Dagens skole må være en 
lærende organisasjon der aktørene er med på å utvikle skolen. Det forutsetter faglig og 
pedagogisk kompetanse, evne og mulighet til å samarbeide og være endringsvillige. I dag 
snakkes det om lærende nettverk for å bruke skolens samlede kompetanse. Det er lite rom for 
den “privatpraktiserende lærer” i dagens og fremtidens skole.

For å få til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø er det viktig at en har flere å spille på. 
Erfaringer viser at de fleste lærere søker seg til større faglige miljøer. Skolene må ha lokaler 
som er lagt til rette for at lærere kan ha hele arbeidstiden sin på skolen og gode lokaler som 
gir rom for samarbeid. Universell utforming av arbeidsplassen er et krav til alle offentlige 
bygninger. 

Alle skolene skal ha gode arbeidsplasser for lærere og rom for teamarbeid. De fleste skolene 
har det. 
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Alternativer	for	skolestruktur	i	Tinn

Nærskoleprinsippet	og	kretsgrenser
Opplæringslova § 8-1 omhandler kretsgrenser og rettigheten til å gå på nærskole
§ 8-1.Skolen
“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…”

Tinn kommune har i dag faste kretsgrenser som er vedtatt i forskrifts form. Ved oppheving 
eller endring av kretsgrensene skal forslag ut til høring før vedtak jf forvaltningslova. Tinn 
kommune har valgt å håndheve kretsgrensen strengt. Elever gis kun unntaksvis anledning til å 
gå på annen skole enn den de sogner til. For noen familier har det ført til at de har flyttet. 
Fylkeskommunen forholder seg til kretsgrensen når de innvilger skoleskyss.

Kommunen kan velge å ha kretsgrenser, men være fleksible i forhold til søknader om å få gå 
på annen skole. Kommunen må da dekke ev skoleskyss.

Kommunen kan velge å ikke ha kretsgrenser. Foreldre og elever kan da velge å gå på den 
skolen de ønsker hvis det er plass. 

For å endre forskrift om kretsgrensen skal forslag ut til høring i aktuelle instanser. Hvis 
kommunen velger å legge ned en skole, må sak om kretsgrenser ut til ny høringsrunde. Den 
høringsrunden vil kun gjelde kretsgrensen. I denne planen er det ikke foreslått nye 
kretsgrenser som høringsinstansene skulle uttale seg om. 

I følge den nettbaserte spørreundersøkelsen som er gjennomført, ønsket ca 58 % at 
kretsgrensene blir som i dag mens ca 38 % ønsket flytende kretsgrenser. Dette gjaldt også at 
elever fikk mulighet til å velge skole i Kongsberg og Notodden. 

Opprettholde dagens struktur

Ved å opprette dagens struktur vil en få tre små skoler og to mellomstor skoler (Rjukan 
barneskole og Atrå barne- og ungdomsskole). Med dagens elevtall og synkende barnetall vil 
det bli en lite effektiv utnyttelse av begrensete ressurser. Det vil si penger og lærernes 
kompetanse. 

I økonomiplanperioden er det lagt inn forslag til innsparinger på til sammen 3 mill for skolene 
i Tinn i 2017 og 6 mill i 2018. Med dagens skolestruktur vil det få store konsekvenser for 
driften av skolene. Minimumsbemanning er en lærer per klasse i alle timer og ressurs til 
lovpålagte oppgaver og avtalefestede ordninger. Det er også lovpålagt å styrke 
småskoletrinnet. I tillegg har elever med funksjonshemming rett på spesialundervisning, og 
utenlandske elever har rett på særskilt norsk for fremmedspråklige. Erfaringer viser at hvis en 
reduserer den generelle rammen, vil behovet for spesialundervisning øke. Forutsetningen for å 
beholde dagens struktur er at det er rammer som sikrer forsvarlig drift.

Det er 2,2 årsverk knyttet til de fem elevene i Hovin (rektor 60 % og undervisningspersonalet 
160 %). Med så få elever vil det være naturlig med en bemanning på maks 1, 6 stilling inkl 
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enhetsleder/rektor. Med dagens struktur må en vurdere om Hovin skole bør bli en del av 
enheten Atrå barne- og ungdomsskole (felles enhetsleder), men at tilbudet gis i Hovin. En vil 
da dra nytte av felles ledelse, felles planarbeid, felles læreplaner, større kollegialt miljø der det 
er naturlig. Forutsetningen er at det er en daglig leder/rektor på stedet.

Legge ned Miland skole

Hvis en legger ned Miland skole og flytter alle elevene til Rjukan barneskole og/eller til Atrå, 
vil en kunne frigjøre kostnader til drift (teknisk og renhold), lederlønning og flere 
lærerstillinger. Antallet elever ved Miland skole vil ikke medføre økt antall klasser (to 
paralleller) på Rjukan eller i Atrå, men klassene ville bli større. En ville få utnyttet den faglige 
kompetansen som er på Miland, til flere elever. Med økt elevtall må en legge inn noe økte 
ressurser til Rjukan barneskole og Atrå for å sikre god oppfølging av elevene. På Rjukan 
barneskole vil det tidvis være store nok kull til tredeling. Dette vil skje uavhengig av om 
elever fra Miland skole overflyttes.
Rjukan barneskole påpeker at elever fra Miland skole vil medføre delt klasse 6. klasse ved 
overflytting. I følge tall hentet fra GSI er det 29 elever i denne klassen og med det delt. Noen 
av disse elevene går i velkomstklasse og skal tilbake i klassen innen maks to år. Vi ser på alle 
skolene at kullene varierer. Det er noe kommunen må ta høyde for fra år til år.

Utgifter til spesialundervisning for særlig ressurskrevende elever må en regne med uansett 
hvor en holder til, men på en større skole vil en kunne bygge opp større miljøer som kan gi 
rom faglige og organisatoriske tiltak til beste for elevene og de ansatte.

Utgifter til utstyr for hver elev vil være det samme om de er på Miland eller Rjukan/Atrå. De 
fleste elevene som sogner til Miland vil har kortest vei til Rjukan (ca 10 km). Elever som bor 
på Mæl og øst for skolen (ca 10 -12 elever) vil få kortest vei til Atrå. 

Per i dag har ca halvparten av elevene ved Miland skoleskyss. En del av dem har skoleskyss 
på grunn av farlig skolevei. Denne skyssen dekker kommunen i sin helhet. Telemark 
fylkeskommune dekker størsteparten av utgifter til skoleskyss for elever som bor 2/4 km fra 
skolen. Kommunen dekker ca 6200 per år per elev for elever med rett til skoleskyss på grunn 
av avstand.

I høringssvar er det antydet at hvis Miland blir lagt ned, er Tinn Montessoriskole et aktuelt 
alternativ.

I høringsutkastet er det skissert at Miland krets kan bli delt ut fra avstand til Rjukan og Atrå. 
Høringssvar fra Miland utrykker bekymring for hvilke konsekvenser det kan få for 
lokalsamfunnet/felleskapet i bygda. De to hensynene må settes opp mot hverandre – retten til 
den nærmeste skolen eller felleskapet i lokalsamfunnet. Her må de det gjelder få si sin mening 
mer direkte, jf egen høringsrunde som gjelder kretsgrense.

Miland  1. – 7. klasse og ev barnehage (oppvekstsenter)

Det er kommet inn forslag fra foreldre ved skolen at de ønsker Miland skole som et 
oppvekstsenter. Forslag om barnehage i Onarheim. 
I utgangspunktet sparer en lite på å etablere et oppvekstsenter (ca 550 000 i lønn til styrer). 
Forslag fra skolen er å etablere barnehagen i Onarheim og benytte felles uteområde med 
elever i skolen (1. – 7. klasse). Det er også tenkt å benytte felles personalet. Erfaringer fra 
andre steder viser at det er liten effekt av et felles personale.
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Det er strenge krav til areal og standard for barnehagebygg. Hvis det skal etableres barnehage 
på Miland, bør det bygges en moderne barnehage som er tilpasset barn fra 0 – 5 år ut fra 
dagens standard og i forhold til at den skal vare de neste 40 årene. Det naturlige ville da være 
å bygge ved siden av eller i utkanten av skolens område. 
Skolen ligger fint til, og det vil være gode fotutsetninger for å kunne ha en barnehage nær 
skolen. En slik løsning ville være som en del av oppvekstsenter på Miland. 
Opprettelsen av en barnehage på Miland vil få store konsekvenser for barnehagestrukturen i 
hele kommunen. Det må utredes særskilt ut fra barnetall og bosettingsmønster. Bøen 
barnehage er en barnehage med fire avdelinger (blir tre avdelinger fra høst 2016). De 44 barna 
som er registrert bosatt vest for Kirkesvingen, har et tilbud her. Det er ikke aktuelt å legge ned 
denne barnehagen. Hvis opprettelse av barnehage på Miland, vil det medføre redusert antall 
barn i Øverland, Dale Bakhus og Vesletun barnehage. De to kommunale blir redusert fra tre 
til to avdelinger. Dette er lite effektiv drift av barnehager. 

Dersom Miland skole skulle bli et oppvekstsenter med kun tilbud til elever i 1. – 4. klasse 
ville den bli svært dyr i drift. Det vil bli et lite fagmiljø for lærere i tillegg til at det vil være 
vanskelig å rekruttere lærere som dekker fagene. Elever og foreldre vil sikkert oppleve det 
trygt å gå på skolen i nærområdet (selv om mange tar buss også i dag), men det kan bli 
vanskelig for noen å bryte opp av det trygge miljøet for å bytte skole etter 4. klasse. Viktig at 
en etablerer vennskap på tidligst mulig tidspunkt.

Legge ned Hovin skole (ikke barnehage)

Det er svært få barn ved Hovin skole i dag. Fire av dem som sogner til skolen, går i Atrå og 
fire på Tinn Montessoriskole. Det faglige og sosiale miljøet er svært lite både for elever og 
lærere. Ut fra elevtallet bør skolen legges ned. 

På grunn av avstand til Atrå barne- og ungdomsskole vil det bli svært lang kjørevei for 
elevene fra Hovin – ca 40 km en vei for dem som bor lengst unna. Særlig for de minste 
elevene kan den lange kjøreturen være svært stor belastning. Hvis en konkluderer med å legge 
ned skolen, bør en få til en ordning der eleven møter opp på skolen og hentes der (et SFO-
tilbud i Hovin). Skoleskyssen må da også være så komfortabel som mulig.

I opplæringslova § 8-1 gis det mulighet for kommunen å inngå avtale med annen kommune 
om kretsgrenser. Hvis skolen blir lagt ned, kan det være at Gransherad skole og Jondalen 
skole er den som ligger nærmest for noen elever (avstand må beregnes i hvert enkelt tilfelle). 
Det er naturlig at de begynner på Atrå barne- og ungdomsskole når de kommer i 
ungdomsskolealder.

1- 4 skole i Hovin
I dag går elever i 5. - 7. klasse i Atrå for å komme i et større faglig og sosialt miljø. Sammen 
med barnehagen utgjør skolen da et oppvekstsenter for elever fra 0 -10 år. Dilemmaet med å 
ha 1 – 4 skole i Hovin, er at på en fådelt skole med undervisning i aldersblandet grupper 
profiterer de minste på å ha de største elevene som rollemodeller (bør helst være gode 
modeller). Det forutsetter at lærerne organiserer undervisningen i aldersblandete grupper og 
ikke deler dem opp etter alder og klassetrinn. Erfaringen fra ordningen inneværende år bør 
evalueres. Det er en dyr ordning å ha elever i Atrå (skoleskyss) uten å endre 
skolestrukturen/kretsgrensen for elever fra 5. – 7. klasse.
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Høringsuttalelse fra Hovin er at de ønsker en 1 - 4 skole i Hovin og at 5. – 7. klassinger få sitt 
tilbuds i Atrå, men mulighet for å få tilbake mellomtrinnet når elevtallet øker.

Sammenslåing Rjukan ungdomsskole og Rjukan barneskole 

Rjukan ungdomsskole har behov for store utbedringer for å få til en hensiktsmessig og
moderne skole. Kommunestyret ba rådmannen vurdere en sammenslåing av Rjukan 
barneskole og Rjukan ungdomsskole før de gikk inn for å bevilge penger til renovering. 
Rjukan ungdomsskole har ikke mange elever og etter hvert vil en få problemer med å få 
lærere med relevante kompetanse for undervisning i fagene. Ved å slå sammen Rjukan 
barneskole og Rjukan ungdomsskole vil en få en skole med mellom 360 og 390 elever 
(dagens elevtall) eller ca 400-430 hvis elevene fra Miland flyttes hit. 
En sammenslåing vil ikke redusere antall lærere, men en ville få større kollegium og med det 
dekke flere fagområder. Innsparing vil være ressursene til ledelse og drift. Kompetanse 
knyttet til spesialundervisning og norsk 2 vil bli samlet i større fagmiljø – gjelder både elever 
og ansatte. Det blir nødvendig med en egen utredning der en ser på skolenes fremtidige behov 
og kostnader knyttet til eventuell utbygging av spesialrom etc. Per i dag er det klasserom nok, 
men det vil mangle spesialrom. Høringssvar viser også bekymring for om uteområdet er stort 
nok/godt nok.

Atrå barne- og ungdomsskole 

Selv om det kan se ut som Atrå barne- og ungdomsskole kan bli en liten skole med 
mellomstore klasser på alle trinn ut fra prognosene, er det behov for å opprettholde skolen på 
grunn av avstand fra Tessungdalen, Øvre Austbygde og Hovin. En ser at det pt er økning i 
befolkningen i Tinn Austbygd. Hvis det planlagte byggefeltet i Atrå blir bygget, regner en 
med økt befolkning også i Atrå. Det er i tallgrunnlaget ikke beregnet økning av barnetall ved 
generasjonsskifte på boligfeltene i Atrå og Tinn Austbygd. Det vil ikke utgjøre de store 
variasjonene på hvert trinn.

I dag har Atrå barne- og ungdomsskole elever fra Miland og Hovin på ungdomstrinnet. Det 
gjør at til nå har det opprettholdt to paralleller på ungdomstrinnet. Ved eventuell overflytting 
av Milandelevene til Rjukan, vil det redusere elevtall slik at det blir en klasse per trinn. Ut fra 
økonomiske hensyn lønner det seg for kommunen at elevene fra Miland flytter over til 
Rjukan. Det medfører da ikke klassedeling. Ut fra pedagogiske hensyn er det et ikke et 
fortrinn, da det er viktig å ha faglig bredde i personalet slik at en dekker alle fag i tråd med 
forskrift til opplæringslova. Med en klasse per trinn, kan det bli vanskelig. Da Atrå er en 1 –
10 skole er det mulig å sikre den faglige bredden i hele kollegiet.

Klassene vil ikke bli så små at det ikke er pedagogisk forsvarlig

Skolen må også ha kapasitet til å ta i mot elever fra Tinn Montessoriskole.

Private alternativer

Tinn Montessoriskole holder til i gamle Haukås-Lurås skole. De har per i dag 40 elever (1. –
7. klasse) GSI 2015. De har fått godkjent utvidelse til 60 elever og ungdomstrinn. Det vil si at 
det er inntil 60 elever som stort sett sogner til Atrå. Det får konsekvenser for klassestørrelsen i 
Atrå. Tinn kommune må likevel ta høyde for denne elevgruppen, da elevene når som helst kan 
bytte over til den offentlige skolen. 
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Ved ev nedleggelse av Miland skole vil det sannsynligvis være interesse for å etablere en 
Montessoriskole på Miland. Begrunnelse for å gi Tinn Montessoriskole godkjenning var at det 
ikke var tilsvarende tilbud i kommunen. Denne skolen skal da dekke behovet for alternativ 
opplæring i Tinn. Da usikkert om det gis godkjenning av et tilsvarende tilbud i en relativt liten 
kommune.
Det er antydet i høringssvar at Tinn Montessoriskole kan være et aktuelt alternativ for elever 
fra Miland, hvis skolen blir lagt ned.

Økonomiske konsekvenser ved endring av skolestruktur

Hovin skole har per i dag et skolebudsjett på 1,5 mill (2021). Ved overflytting av alle elevene 
til Atrå vil innsparingen være på 750 000 i 2017 og 1,5 mill på årsbasis (2018). I dag dekker 
Tinn kommune utgifter til skoleskyss for de elevene som går i Atrå. Dette utgjør ca 150 000 
per år. Ved nye kretsgrenser vil størstedelen av utgiften bli dekket av Telemark 
fylkeskommunen. Tinn kommunes utgift blir ca 6 200 per elev per år. Det vil si ca 50 000 per 
år.  

Ved å opprettholde Hovin skole som skole for 1. – 4. klasse slik foreldrene ønsker, vil det 
ikke medføre innsparinger bortsett for skoleskyssen for elever til Atrå. For de elevene som er 
der i dag, er det beregnet 1, 6 stillinger til undervisning. Det er mulig og naturlig å redusere 
enhetsleders ressurs fra 60 % i skole (40 % barnehage) til 40 % og bruke 20 av ressursen til 
undervisning. En sparer da 20 % lærerstilling = ca 130 000 på helårsbasis og ca 125 000 i 
skoleskyss..

Miland skole har i dag et budsjett på 5 736 000 til skole (2021) og 564 000 til SFO. Ved 
nedleggelse av Miland skole vil det ligge en innsparing i reduserte lønnsutgifter til ledelse, 
lærere og assistenter. Det vil også ligge besparelser i forhold til teknisk drift og renhold.  Ved 
overflytting av elevene til Rjukan og Atrå vil det ikke medføre deling av klasser, men økt 
elevtall i klassene. Det er behov for at noen av ressursene settes av til styrking på Rjukan/i 
Atrå. Ut fra beregning gjort i kommunens beregningsmodell vil det være realistisk med en 
besparelse på ca 3,5 mill på årsbasis. Dette må beregnes nærmere hvis det er aktuelt å lage 
egen sak om nedleggelse av Miland skole.

Halvparten av elevene på Miland skole har i dag skoleskyss. De fleste med bakgrunn i farlig 
skolevei. Når alle elevene får rett til skoleskyss, vil Telemark Fylkeskommune dekker utgifter 
til skyss. Tinn kommunes del blir ca 6 200 per elev per år – ca 270 000 for et år. 
Det blir innsparing på drift og renhold i tillegg. Disse er ikke beregnet per dato.
Det er plass til alle dem som benytter SFO på Miland i Rjukan SFO sine lokaler. Rjukan 
barneskole hadde i 2010 126 barn der. Med dem fra Miland vil det bli ca 100. Med en større 
ordning vil elevene får et tilbud hele året. 

I forslag til økonomiplanen er det lagt inn forslag om at grunnskolen skal redusere budsjettene 
med 3mill 2017/6 mill i 2018. Hvis strukturendring ikke dekker inn foreslått nedskjæring, må 
de andre skolene skjære ned det resterende. En regner i tillegg med besparelser på renhold og 
teknisk drift.
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Skolens rolle i lokalsamfunnet

Innspill fra Hovin og Miland er at skolen er viktig for lokalmiljøet. Dette gjelder særlig i 
forhold til de minste barna. I disse lokalmiljøene er skolen en arena der folk kan møtes. Begge 
skolene har fine uteområder som kan brukes etter skoletid. I Hovin der folk bor spredt er 
skolen, barnehagen og butikken møteplass. 

Begge skolene har samfunnshus knyttet sammen med skolen. Folk i bygda vil fremdeles 
kunne samles der. 

En ser at lokalmiljøet i Tessungdalen og i Tinn Austbygd er levende til tross for at skolen er 
lagt ned. Engasjement i bygda skaper samlingsplasser. I Atrå er det ikke knyttet særlig 
aktivitet til skolen, men til idrettshallen og samfunnshuset.
Vi ser at aktiviteter på fritiden ofte er på Rjukan eller i Atrå for de større barna. 

Når det gjelder skolen som sentral for å få nye innbyggere, kan dette slå to veier. Noen vegrer 
seg for å flytte til en plass der skolen er for liten. Noen velger å flytte fra en plass for at skolen 
er for liten. Noen synes at en liten skole er et pluss og flytter av den grunn til.  I Hovin har det 
vært mye flytting til og fra. På tross av at skolen er der, er det svært liten tilflytning. 

Det har til tider kommet søknader fra foreldre til elever ved Miland skole om å få gå på andre 
skoler. Det har vært ulike begrunnelser, men som regel har det vært at de ønsket seg til større 
miljø eller at det ville lette hverdagen for dem det gjaldt. Det er også elever som har søkt seg 
til Miland for det er et lite og oversiktlig miljø.

Noen foreldre i Hovin og Miland har signalisert at de vil flytte fra kommunen hvis skolen blir 
lagt ned. De har bedt kommunen beregne tap for kommunen hvis så skjer. Slik beregning 
ligger utenfor det en plan for skole og oppvekst for perioden 2016 – 2015 kan omhandle. Tinn 
kommune har synkende folketall. Innbyggere flytter ut av kommunen hvert år og nye kommer 
til. Noen bedrifter blir lagt ned og noen kommer til. Det er et satsingsområde at folketallet i 
Tinn skal øke (særlig i aldersgruppen barn, unge og yngre voksne). Det er derfor viktig med 
en strategi for hvordan en kan skape gode forutsetninger for slik økning. En vil tro at skole 
med godt renommé vil gjøre det attraktivt å flytte til kommunen – dette vil gjelde hele 
kommunen. 
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Barnehage
I stortingsmelding 19 (2015-2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen 
signaliserer regjeringen at de vil gi alle barn en trygg og god tid i barnehagen. Den legger opp 
til å stryke kvaliteten på barnehagetilbudet. Følgende mål ligger til grunn for denne 
meldingen:

- Trygge barnehager av høy kvalitet som er tilgjengelige for alle.
- En barnehage som gir alle barn et godt tilbud som er tilpasset deres behov.
- Barna skal trives, utvikle seg og lære.
- Når barna begynner på skolen, skal de kunne snakke norsk, samarbeide og samhandle 

med andre og ha lyst til å lære.
- Barnehagen skal være tilgjengelig for alle barn, uavhengig av familiens sosiale, 

økonomiske eller kulturelle bakgrunn.

Regjeringen vil at ny rammeplan skal videreutvikles i retning av: 
- høyere ambisjoner for barnets trivsel, utvikling av språk og læring i hverdagen. Barna 

skal gå ut av barnehagen med erfaringer, kunnskap og ferdigheter som har verdi for 
deres videre livsløp og for et liv i et mer komplekst og mangfoldig samfunn. 

- en mer systematisk tilnærming til det pedagogiske arbeidet for å sikre et godt og
tilpasset tilbud til alle barn. Barnehagen skal ha systemer og rutiner som sikrer at barn 
som har behov for særskilt tilrettelegging eller støtte, får det tilbudet de trenger, om 
nødvendig i samarbeid med andre instanser. 

Sosial	kompetanse;	tilknytning, lek	og	vennskap
(Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Tinn 2016 – 2018)

Felles pedagogisk plattform (visjon)

Barnehagene i Tinn kjennetegnes ved en tydelig og felles profil når det gjelder kvalitet.
Kvalitet kan defineres som: «en kontinuerlig forbedring av alle prosesser i organisasjonen for 
å tilfredsstille barn og foreldre og for å opprettholde eller forbedre det totale livsmiljø» (fra 
boka «Flaks eller uflaks» av Fløgstad/Helle).

I Tinn oppnås det gjennom:
- tilstrekkelig personale med relevant kompetanse
- at de ansatte har hovedfokus på barnas opplevelse og medvirkning
- kontinuerlig evaluering og refleksjon over egen praksis
- et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem
- fokus på tidlig innsats
- sammenheng mellom barnehage og skole

Rammebetingelser
• Barnehagene i Tinn har fleksible løsninger når det gjelder åpnings – og oppholdstid
• Barnehagens bygninger og uteområder er godkjente etter miljørettet helsevern og plan-

og bygningsloven.
• Barnehagene har tilstrekkelig rom og plass inne og ute, slik at barna får varierte 

opplevelser, får utfolde seg i tråd med sine utviklingsbehov og opplever mestring.
• De ansatte har egnede arbeidsplasser til planlegging og dokumentasjon
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Antall barn og hvor de bor.
Tall hentet fra folkeregisteret via helsestasjonen 10.03.16. Barn i asylmottaket er ikke folkeregistrert i Tinn 
kommune.

Årstall
født

Rjukan Rjukan 
vest*

Miland Atrå Tinn A Hovin Total

2011 22 10 4 8 13 3 60
2012 27 15 11 7 10 5 75
2013 27 6 6 2 14 1 56
2014 22 6 7 3 7 2 47
2015 20 6 7 3 11 2 49
Tot: 118 43 35 23 55 13 287
* Rjukan vest – betyr vest for Rjukan kirke  

Antall barn i barnehage
Sted Antall barn Antall 6 åringer

(1. klasse høst 2016)
Rjukan 170 barn

Inkl 44 vest for Rjukan kirke. I tillegg kommer barn 
fra asylmottaket som har postadresse på mottaket 
som kan bo i øvre bydel.

35

Miland 30 barn
7 i Vesletun, 10 i Dale Bakhus, 8 i 
Øverland, 4 iSkibakkesletta  og 1 i Bøen

5

Atrå 31 barn 
28 i Vesletun og 3 i Furuheim

8

Tinn 
Austbygd

55 barn
35 i Furuheim og 20 i Vesletun

11

Hovin 11 barn 2
(tall hentet fra Oppad pr 18.03.16 – fordelt etter krets)

Oversikt over barnehager
Tall hentet fra årsmelding 2015 pr 15.12.15: 

Barnehage Antall 
avdelinger

Små barn
0-3

Store barn 
3-6

Totalt

Bøen 4 18 31 49
Dale Bakhus 3 15 21 36
Furuheim 3 18 21 39
Hovin 1 1 8 9
Skibakkesletta 4 16 36 52
Vesletun 4 14 39 53
Øverland 3 14 22 36
Totalt 22 96 178 274

Status barnetall/behov for barnehageplasser
- Fødselstallene i Tinn synker, særlig de siste to årene, dette gjelder særlig Rjukan og 

Atrå.
- I øvre bydel (Rjukan) bor det nok barn til tilbudet om barnehage i sentrum bør bestå.
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- Barn på mottaket har adresse Mandheimen, men bor i hus og leiligheter sprett på 
Rjukan

- På Miland/Mæl bor det relativt mange barn. Dette kan skyldes generasjonsskifte på 
boligfelt. 

- I Tinn Austbygde har det vært vekst i antall barn. Det kan se ut som det er varig behov 
for tre avdelinger på Furuheim. Det er vedtatt utbygging av Furuheim (erstatter dagens 
brakke).

- I Atrå er det er lavt barnetall. Her er nye boligfelt under planlegging og en regner med 
generasjonsskifte på eldre boligfelt.

Økonomi

En barnehageplass i Tinn er betydelig dyrere enn i sammenlignbare kommuner. Det kommer 
av at kommunen gir tilbud til de minste barna fra Mandheimen asylmottak, ledig kapasitet i 
de fleste barnehagene. Regnskapet for de kommunale barnehagene er beregningsgrunnlaget 
for tilskudd til Vesletun barnehage. Beregningen er i henhold til forskrift om likebehandling.

Diagram 6 Korrigert brutto driftsutgifter i kr pr. barn i kommunal barnehage (funksjon 201 førskole, 211 
styrkningstjeneste og 221 drift av barnehageanlegg)  

Barnehagestruktur
Beholde dagens struktur
Ved å beholde dagens struktur vil en med dagens barnetall ha mye ledig kapasitet. Barnetallet 
vil variere fra år til år, men prognosene viser en jevn nedgang.  Dagens struktur har kapasitet 
til å takle vekst i folketallet ved for eksempel etablering av bedrifter eller lignende som vil 
medføre tilflytning av yngre folk. Det er dyrt å opprettholde dagens kapsitet med 22 
avdelinger når plassene ikke er fylt helt opp.(En avdeling tilsvarer 18 -19 barn fra 3 – 6 år 
eller 9 barn i alderen 0-3 år)

De barnehagene som har tre avdelinger – har/bør endre organisering slik at de har en liten, en 
mellomavdeling og en stor. Kommunen bør ikke ha barnehager mindre enn tre avdelinger 
med tanke på økonomi, beredskap og personale.
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Bøen barnehage
Bøen barnehage ble etabler som en midlertidig løsning for 20 år siden. Den er samlokalisert 
med Voksenopplæringen. Dette er ikke en heldig løsning hverken for barnehagen eller 
Voksenopplæringen. 

I øvre bydel (Rjukan) bor det nok barn til tilbudet om barnehage i sentrum bør bestå. På 
bakgrunn av søkertallet for neste barnehageår anser Enhet for barnehage at behovet for 
barnehageplasser er redusert med ca en avdeling. På grunn av lokalitetene på Bøen har 
enheten planlagt å redusere tilbudet i Bøen barnehager fra fire til tre avdelinger kommende 
barnehageår.
Planlagt ny barnehage som erstatning for Bøen kan utsettes. Hvis ny barnehage ikke 
realiseres, må Bøen barnehage renoveres. 
Samlokalisering med Voksenopplæringen må avvikles. 

Skibakkesletta
Skibakkesletta har fire avdelinger og lengre åpningstid en de andre. Skibakkesletta barnehage 
er den som først blir fylt opp. Barnehagen kan utvides med en avdeling (nytt bygg) hvis 
behov, men det vil redusere uteområdet som er der per i dag.

Øverland barnehage
Øverland barnehage har tre avdelinger. Det er tidligere beregnet at det ikke er areal ok til 
utvidelse av denne til fire avdelinger. Med bygging av ny barnehage på Miland er det 
beregnet at Øverland må reduseres til 2 avdelinger. 

Dale Bakhus barnehage 
Dale Bakhus barnehage har tre avdelinger. Det er mulig å utvide med en avdeling (nytt bygg) 
innenfor eksisterende tomt hvis det skulle være behove. Det vil begrense barnehagens 
uteområde. Hvis Miland barnehage opprettes, vil den reduseres til 2- avdelings barnehage.

Furuheim barnehage
Furuheim barnehage er utvidet fra 2,5 avdelinger til tre avdelinger. En avdeling holder til i 
midlertidige lokaler (en brakke). På bakgrunn av dagens barnetall og prognosene finner en det 
forsvarlig å bygge den ut på varig basis. Utvidelse ligger inne i budsjett 2016.
Det er ikke barn nok til å bygge ut til fire avdelinger så lenge Vesletun er i drift.

Hovin barnehage
Hovin barnehage er en del av oppvekstsenteret i Hovin. Barnehagen har en avdeling (9 barn). 

Vesletun barnehage
Vesletun er en privat barnehage med fire avdelinger plassert i Atrå. Den tar i mot barn fra 
Miland, Atrå og Tinn Austbygd. Barnehagen får tilskudd i henhold til forskrift. Tilskuddet fra 
Tinn kommune beregnes ut fra kostnader til de kommunale barnehagene. Det er felles opptak 
for alle barnehagene i Tinn i henhold til lovverket. Vesletun barnehage er en veldrevet 
foreldreeid barnehage. 
Ved opprettelse av barnehage på Miland, må en regne med at Vesletun reduseres med en 
avdeling dersom foreldrene velger å ta barna ut av denne barnehagen.

Endre barnehagestruktur
Oppvekstsenter på Miland: 
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Oversikten i begynnelsen av notatet viser at det er barn nok til å lage to avdelinger 
samlokalisert med skolen på Miland. Fordel med å opprette en barnehage på Miland, er at de 
som bor på Miland/Mæl får en barnehage i sitt nærmiljø. Det kan styrke miljøet og grunnlaget 
for å opprettholde skolen.
Det er tidligere foreslått utbygging på Miland tre ganger, og det var i utgangspunktet satt av 
en tomt i boligfeltet. Politikerne valgte å bygge ut Vesletun og Dale Bakhus i stedet. 

Bygningsmassen på Miland skole er ikke tilpasset bruk som barnehage. Hvis en skal etablere 
barnehage på Miland, må en se det i et langsiktig perspektiv (20 – 30 år). Det bør da bygges 
nytt tilpasset barn fra 0 – 5 år. Både inne- og utearealer må være etter dagens standard og 
krav. 

Erfaringer fra Hovin/Ingolf viser at det er utfordringer å drifte få avdelinger mht økonomi, 
beredskap og åpningstid. F.eks må ansatte være alene på vakt før og etter skoletid, og i 
skoleferier for å få vaktene til å gå opp i barnehagedelen. Videre kan det bli utfordrende å få 
til utvikling og fornying med få ansatte.

Erfaringer fra Hovin viser at det er lite å hente i forhold til samarbeid og samkjøring.

Dagens Milandbarn går i hovedsak i Vesletun, Dale Bakhus og Øverland. Utbygging på 
Miland kan føre til nedgang i behov på disse barnehagene tilsvarende to avdelinger.

Ny barnehage i sentrum
Det er behov for en barnehage i øvre bydel. Bøen barnehage trenger nye lokaler og bør ikke 
være samlokalisert med voksenopplæringen. Det er vedtatt ny barnehage på Mælandstomta.

Det har skjedd mye i løpet av den tiden det har tatt å utrede/få vedtak i saken, og behovet er 
endret fra 6-7 avdelinger til 3-4. Med redusert behov kan det bli billigere å bygge enn det som 
er lagt inn i økonomiplanen. Det er ønske og behov om en ny barnehage, men størrelsen må 
vurderes på nytt på grunn av endring i barnetall og endret kommuneøkonomi.
Hvis det ikke blir bygget ny barnehage i sentrum, må en utrede hva det vil koste å få utbedret 
Bøen mht brannkrav, fukt, mus, ventilasjon, flom og hensiktsmessig rominndeling slik at den 
kan være plassert der den er i dag..

Barnehagens ansatte og ledelse ønsker at ev nytt bygg på Bilagstomta vurderes på nytt hvis 
Mæland ikke er aktuell. Det kan synes billigere og ut fra faginstanser og personalets mening 
mer egnet. Ved å utforme bygget hensiktsmessig kan en redusere investeringene.

I høringssvarene fra barnehagene ønsket de primært å beholde dagens struktur, og at Bøen 
barnehage får nye moderne lokaler på Billagstomta primært, og renovering av nåværende 
lokaler sekundært.

En stor barnehage
En ny stor felles barnehage på Rjukan? Bilagstomta ville være stor nok til sju avdelinger. 
Barnehager med fire avdelinger (60 barn) er det som fungerer best både når det gjelder 
økonomi, beredskap og variasjon i personalgruppa. For store barnehager gir utfordringer når 
det gjelder oversikt for de ansatte og når det gjelder trygghet for de minste. Senere 
undersøkelser viser at det er bra for barn å gå i aldersdelte avdelinger og ikke i store baser, når 
det gjelder trygghet og tilknytning.
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Utvide eksisterende barnehager
Uten nytt bygg som skal erstatte Bøen barnehage eller renovering av eksisterende bygg bør en 
vurdere mulighet for bygge på en avdeling på Skibakkesletta og Dale Bakhus. Det vil ikke 
være tilstrekkelig i forhold til antall barn i Bøen per i dag.

Det er mulig å ta i bruk Ingolf barnehage igjen, men da får en en liten barnehage med 
utfordringer når det gjelder økonomi og beredskap, samt sårbarhet i fht personale. Uteområdet 
til Ingolf er fortsatt for lite.

Konsekvensen av et slikt forslag blir at det ikke gis tilbud i øvre bydel og det vil bli lenger 
reisevei for mange foreldre. Det kan forskyve bosettingsmønsteret.
Videre vil det øke presset på Skibakkesletta barnehage. På grunn av stor pågang på 
Skibakkesletta er det mulig å bygge på en avdeling til på Skibakkesletta. 

Det kan bli ventetid på barnehageplass og kun de med rettigheter får plass.

Hvis en reduserer antall barnehager blir Rjukan sårbar i forhold til å gi plass til alle når de 
trenger det og/eller hvis folketallet økte i stedet for sank. 

Utfordringer/problemstillinger
Fødselstallet på Rjukan går ned og øker i bygdene. Tinn kommune har allerede lagt ned to 
avdelinger (Ingolf barnehage).

Tinn kommune må vurdere om en skal redusere antall avdelinger ved den enkelte barnehage 
de kommende barnehageår.

Tinn kommune må vurdere om en skal ha barnehagestruktur ut fra dagens tall eller ut fra 
framtidstro/økt folketall i gruppen yngre voksne og barn. Hvis en skal ha kapasitet til ev 
økning i barnetallet i kommune, må en ha tilgjengelige barnehageplasser eller plan for rask 
utvidelse.

Tinn kommune må ta stilling til å en skal gi tilbud til de yngste barna i asylmottaket. Hvis de 
ikke skal ha plass, kan en da redusere noen stillinger. Asylmottaket kan drifte et tilbud til 
denne aldersgruppen ved f.eks ta i bruk lokalene i Ingolf barnehage. Mandheimen må stå for 
driften. 

Tilbud til flykninger og asylanter bør lokaliseres til eksisterende barnehager med tanke på lek 
og vennskap, samt språkstimulering. Nå går de fleste i Bøen pga nærhet til 
voksenopplæringen og bosetting. Det kan være fordelaktig å fordele de flerspråklige barna i 
flere barnehager.

Kompetanse	og	rekruttering

Bemanning: 

Tinn kommune har en bemanningsnorm som tilsier en voksen per tre små/seks store barn. Det 
vil si at på en avdeling med 18 barn er det minimum tre voksne - en barnehagelærer og to 
fagarbeidere /assistenter. 
Det er et mål å ha to barnehagelærere og en fagarbeider per tre/seks barn.
Nå har er det 71 ansatte med en fordeling på: 
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36,7 % barnehagelærere, 38 % fagarbeidere (økt da tre tok fagbrev i januar/februar) og 25,3 
% assistenter.

Behov for kvalifisert personale fram til 2025.

Målet er minst 50 % pedagoger, helst 66% og resten fagarbeidere.
For tiden er det barnehagelærere i alle stillinger som pedagogisk leder (38 %). Flere fra Tinn 
tar for tiden utdanning. For å få tilflytting/bosetting av yngre voksne er det viktig å ha jobb til 
nyutdanna barnehagelærere og fagarbeidere. Alle som jobber med barn med spesielle behov 
bør ha barnehagelærerutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk.
Skal vi nå 66 % pedagogandel, må flere stimuleres til å ta barnehagelærerutdanning – eller vi 
må få tilsette nye. Ikke alle assistenter ønsker å ta utdanning, ofte på grunn av et økonomisk 
spørsmål. Fagarbeiderandelen er innenfor målet.

Kartlagt eksisterende kompetanse – kompetansegap

Ut fra årsmelding pr 15.12.15 og informasjon fra styrerne:
Barnehage Bhglærer Spes.

Ped
Småbarns-
ped

veil Sos
ped

Fag
arbeider

Assistent Styrer

Bøen 4 1 7 3 1
Dale Bakhus 4 1 (1) 1 5 1 1
Furuheim 5 2 1 3 4 1
Hovin 2 3 1 a ped 

utd
Skibakkesletta 4 2 1 1 5 6 1
Vesletun 7 3 6 6 1
Øverland 3 3 4 4 1

29 4 7 5 1 30 27 7

Flere av styrerne og enhetsleder har videreutdanning i veiledning, spesialpedagogikk og 
ledelse.
Det er ønskelig at flere tar videreutdanning i småbarnspedagogikk og spesialpedagogikk, samt 
flerkulturell forståelse/språkstimulering.

Kvalitet i barnehage – tidlig innsats
Kvalitet i barnehager kan defineres på ulikt vis og kan omhandle flere ting. 

I en rapport om Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006 -2011 opereres det med 
fire typer som henger sammen:
- strukturell kvalitet (bemanning, kvalifikasjoner, arbeidsforhold, rammebetingelser)
- prosesskvalitet (interaksjon mellom barn, ansatte, foreldre, ledelse og pers kompetanse)
- innholdskvalitet (pedagogisk kvalitet, på hvilken måte og i hvilken grad Rammeplanens krav 
oppfylles)
- resultatkvalitet (faglig og sosialt utbytte for barnet, og samfunnsmessige effekter)

Rapporten konkluderer med viktigheten av fastlagte rammer for antall voksne per barn, det å 
ha en rammeplan og mulighet for både uformell og formell lek og læring, samt etter- og 
videreutdanningsforhold. Videre er det viktig med god ledelse og gode relasjoner.
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Jo tidligere innsats, jo bedre for barna. Og generelt sett har sosialt utsatte barn svært godt av å 
være i barnehage.

I tillegg snakkes det ofte om subjektiv kvalitet – dvs hvordan barn og foreldre oppfatter 
tilbudet de får i den enkelte barnehagen. Utdyper ikke mer om det i denne sammenhengen.

Fra barnehagespegelen 2015 pkt 6:
«Blir det bedre kvalitet i barnehagene?
De ansatte og de ansattes kompetanse er de viktigste kvalitetsfaktorene i barnehagen. 
Voksentetthet og de ansattes utdanningsbakgrunn henger tett sammen med den omsorgen, 
leken og læringen som foregår i barnehagene hver dag (Meld St. 24: 2012). For å følge med 
på kvaliteten i barnehagen bruker vi noen sentrale indikatorer som dekker disse 
kvalitetsfaktorene.
Personaltettheten i barnehage har økt de siste årene, men årsverkene til basispersonalet har økt 
enda raskere, slik at personaltettheten har økt svakt i perioden 2008- 2013.»

Synteserapport fra pilotprosjektet «Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena
Av Marit H Hopperstad og Marit Semundseth 2013.
De ansatte har gjennom prosjektet erfart hvordan de selv må bidra for å skape et godt miljø 
for barns læring og danning i barnehagen.
De innser at de har en viktig funksjon i arbeidet, og at deres valg og væremåter har 
avgjørende betydning.
Et godt miljø for barns læring og danning skapes når de ansatte

- Går inn for å forstå barns prosjekt
- Lar seg påvirke av barnas prosjekt
- Tilfører noe nytt

Sammenheng mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosial- og 
faglige ferdigheter på første trinn – Rapport publisert 06.03.15 i UDIR – utarbeidet av 
Atferdsenteret.
Rapporten viser at de strukturelle forskjellene har liten innvirkning på barns ferdigheter i 
første trinn. De peker imidlertid på noen funn:

- Større stabilitet i personalgruppen er assosiert med høyere skår av sosial kompetanse.
- Personalets kompetanse ved 4 år, er assosiert med bedre lese- og 

matematikkferdigheter.
- Toåringer med lavt utdannende mødre hadde  ca 30 % lavere skår på sosial 

kompetanse enn barn med høyskoleutdannende mødre.
- Kollektiv mestring på avdelingen og arbeidserfaring for pedagogisk leder har en liten 

påvirkning i positiv retning, det samme har antall fagarbeidere.
- De fant også at det å gå i barnehage og at barnehagen er av god kvalitet bidrar til bedre 

skoleresultater.

Rapport 2015:2 • Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet fra Folkehelseinstituttet 
viser:

- Tidlig startalder er ikke assosiert med flere symptomer på språkvansker, 
internaliserende eller eksternaliserende atferd ved 1,5 år. 

- Lange dager i barnehagen henger sammen med flere symptomer på språkvansker og 
eksternaliserende atferd ved både 1,5 år og 5 år. 

- Gruppestørrelse henger sammen med språkutvikling og atferd. 
- Høy andel ufaglærte henger sammen med internaliserende atferd hos gutter. 
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- Utilstrekkelig plass til læringsaktivitet henger sammen med flere symptomer på 
språkvansker og eksternaliserende atferd. 

- Manglende nærhet og konfliktfylt relasjon til pedagogisk leder henger sammen med
språk og atferd hos alle barn.

- Faktorer ved personalet henger sammen med flere symptomer på språkvansker og 
atferdsvansker hos jenter. 

- Sjeldent tilbud av planlagt kreativ og fysisk lek henger sammen med flere symptomer 
på språkvansker og atferdsvansker. 

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen (Bratterud, Sandseter, Seland 2012)
«Barns trivsel vil i svært stor grad avhenge av de voksne og deres kompetanse, lyst og 
mulighet til å se og være i samspill og dialog med barna» ifht å forebygge mobbing.

Dette er kriterier FUB mener bidrar til god kvalitet på barnehagetilbudet:
 Personalet har nær kontakt og gode samtaler med foreldrene.
 Barnehagen gjennomfører minst to planlagte foreldresamtaler med systematisert 

innhold.
 Barnehagen formidler respekt for at barn får være barn. Lek, omsorg og uformell 

læring er framtredende.
 Barnehagens personale er opptatt av å gi barna gode og varierte sanseinntrykk og 

opplevelser i daglige inne- og uteaktiviteter.
 Personalet er stabilt og har faste vikarer som settes inn ved sykdom.
 Pedagogisk leder og styrer har utdanning som barnehagelærer (el. tilsv.).
 Det øvrige personalet har barnehagefaglig kompetanse.
 Ledelsen er utviklingsorientert og kompetent og drøfter jevnlig verdigrunnlag, 

pedagogikk og innhold med det øvrige personalet og foreldrene.
 Personalet består av både kvinner og menn og har variert kulturbakgrunn.
 Barnehagen følger en bemanningsnorm på minimum en voksen på tre barn under over 

tre år / seks barn over tre år.
 Barnehageplassen er i tråd med foreldrenes behov.
 Barnehagens årsplan beskriver den pedagogiske virksomheten i henhold til 

”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver".
 Barnehagens planer er målrettet og inneholder progresjon.
 Barnehagen gjennomfører jevnlig evaluering og dokumenterer barnehagens arbeid.
 Barnehagen har etiske retningslinjer.
 Barnehagen har en uttalt praksis om foreldre og barns medvirkning.
 Det psykososiale og det fysiske barnehagemiljøet er utviklende og trygt, og det er 

utarbeidet rutiner for helse, miljø og sikkerhet som både foreldrene og personalet 
kjenner.

 Barnehagen har utarbeidet planer for overgang til skolen.
 Barnehagen har utarbeidet planer mot mobbing og diskriminering.
 Barnehagen har etablerte gode samarbeidsrutiner som inneholder informasjon til 

foreldre med: Helsestasjonen, Barnevern og PPT.
 Kommunen har jevnlige tilsyn.
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Samarbeidsmuligheter mellom barnehagene – faglig, administrativt og sambruk av 
personale.
Barnehagene samarbeider mye i dag, og vi har felles opplærings, HMS og 
kvalitetsutviklingsplan. De vil også utvikle en felles pedagogisk plan når ny Rammeplan 
foreligger. De kan jobbe mer med erfaringsdeling.
Det er nå enhetsleder som rapporterer ifht tertial og årsmelding.
Gjennom bemanningstilpasning og enhetsorganiseringen får en til økt omplassering 
barnehagene i mellom. Det fører til utrygghet for en del personale, og vi må fortsatt jobbe 
med enhetsfølelsen ute i organisasjonen.

Lov om barnehager §17 sier at barnehagen skal ha en daglig leder, en styrer med 
barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Stedlig ledelse er en forutsetning for et godt tilbud.
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Vedlegg 1
Utvikling i kretsene (total befolkning) publisert i RA 30.01.16

Krets 2010 2011 2012 2013 2014 2015 utvikling
Hovin 248 263 272 259 251 251 +   3
Austbygd 849 851 851 872 887 881 + 32
Tessungdalen 113 117 118 118 114 113      0
Atrå 629 630 628 625 611 607 -22
Miland 661 661 654 634 627 634 -27 
Rjukan 3487 3489 3426 3442 344 3410 -77
Frøystul 20 19 13 11 13 11 -9
Uoppgitt 15 7 20 12 10 6 -7
Total 6022 6037 5982 5973 5957 5913 -109

Kommunegruppe 12
19 kommuner i

Tynset Sunndal

Nord-Fron Alstahaug

Tinn Vefsn

Kvinesdal Meløy

Tysvær Fauske

Odda Lenvik

Lindås Vadsø

Årdal Hammerfest

Luster Alta

Sør - Varanger

Gruppe	12	er	sammensatt	av

Mellomstore	kommuner	med	middels	bundne	kostnader	per	

innbygger,	høye	frie	disponible	inntekter
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Vedlegg

Antall elever med skoleskyss 2015/2016

antall elever med skyss

Rjukan u-
skole 145 26

Rjukan b-
skole 262 57

Miland 43 20

Atrå 201 154

Hovin 5 4

656 261
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