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Sakens bakgrunn og innhold:
Oppvekstutvalget i Indre Fosen har i møte 31.8.2017 bedt rådmannen om å sette i gang et
arbeid for å utrede framtidig skolestruktur i Indre Fosen kommune. Formannskapet i Indre
Fosen drøftet samme dag en rekke forslag til omstrukturering av oppvekstsektoren i Indre
Fosen kommune. Man ønsker endringer, både med tanke på mulige innsparinger, og økt
kvalitet i skoletilbudet.
Det har fra politiske hold i Indre Fosen vært hevdet at den nye kommunen med sine 10 000
innbyggere ikke kan ha så mange som fem skoler med ungdomstrinn. Formannskapet ønsker
derfor at man skal utrede to ulike løsningsforslag for å redusere antall skoler med
ungdomstrinn i Indre Fosen:
A. Slå sammen ungdomstrinnene på de tre skolene Vanvikan, Stadsbygd og Åsly til ett
ungdomstrinn som lokaliseres til Rissa sentrum.
B. Slå sammen ungdomstrinnene på de to skolene Vanvikan og Stadsbygd til ett
ungdomstrinn som lokaliseres i Vanvikan eller på Stadsbygda.
I tillegg til disse utredningspunktene har oppvekstutvalget understreket at det er viktig å
legge opp til en prosess som involverer innbyggerne på en god måte. Utvalget finner det
naturlig at man i en slik utredning kan foreslå en justering av kretsgrensene der dette f. eks.
kan føre til at elevene får kortere reisetid til nærskolen sin.
Vurdering:
Utredningstema
Rådmannen vurderer de to utredningstemaene slik:
A. Rådmannen har 9.6.2016 bedt kommunestyret i Rissa om mandat til å utrede flytting
av ungdomstrinnet ved Stadsbygd skole til Åsly. Den gangen ønsket ikke
kommunestyret en slik utredning. Det er mye ledig areal i sokkeletasjen i Åsly skole
der det er fullt mulig å bygge elevarealer med god takhøyde og rikelig med

innfallende lys. Om det er plass til et så stort antall ungdomstrinnselever som foreslått
i dette alternativet, vil bare en grundig utredning kunne avklare.
B. En sammenslåing av ungdomstrinnene ved Stadsbygd og Vanvikan skoler vil gi
årskull på ungdomstrinnet på mellom 45 og 55 elever, altså omtrent som på Åsly
skole i dag.
Det haster med å få en avklaring av disse to alternativene, i og med at det foreligger planer
om renovering/nybygging ved både Vanvikan og Stadsbygd skoler. Rom- og
funksjonsprogram er ganske ulike i skoler med og uten ungdomstrinn.
Styringsmodell og prosess
Rådmannen foreslår
 at oppvekstutvalget i Indre Fosen fungerer som styringsgruppe for utredningsarbeidet
 at det oppnevnes ei referansegruppe med representanter for ansatte, elever og FAU
ved Vanvikan, Stadsbygd og Åsly skoler i tillegg til aktuelle fagfolk fra kommunens
administrasjon
 at det utpekes en prosjektleder for utredningsarbeidet. Administrasjonen kan
oppnevne ei prosjektgruppe som støtter prosjektleder i det daglige arbeidet med
utredningen
 at utredningen ferdigstilles innen 1.2.2018 og legges ut på høring i minst seks uker,
med frist 23.3.2018 (fredag før påske)
 at lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune legges ut på høring
sammen med utredningen
 at vedtak om framtidig skolestruktur fattes i kommunestyret innen utgangen av april
2018.
Rådmannens innstilling:
Det settes i gang et utredningsarbeid om framtidig skolestruktur i Indre Fosen kommune.
1. Følgende tema skal utredes:
a. Ungdomstrinnsstrukturen i Indre Fosen kommune
b. Ev. justering av skolekretsgrensene i Indre Fosen kommune
2. Følgende styringsmodell velges til dette arbeidet:
a. Oppvekstutvalget er styringsgruppe for utredningsarbeidet.
b. Det oppnevnes ei referansegruppe med representasjon fra berørte parter.
c. Det utpekes en prosjektleder for utredningsarbeidet. Administrasjonen kan
oppnevne ei prosjektgruppe som støtter prosjektleder i det daglige arbeidet
med utredningen.
3. Arbeidet med utredningen avsluttes innen 1.2.2018 og utredningen legges ut på
høring sammen med forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen
kommune i minst seks uker, med frist 23.3.2018 (fredag før påske).
4. Vedtak om framtidig skolestruktur fattes i kommunestyret innen utgangen av april
2018.

