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SAMMENDRAG
Denne rapporten er et grunnlagsdokument for rullering av strategidokumentet «Hamar
som merkevare 2013-16, Strategi for skoleutviklingen 2013-2016». Rapporten belyser
økonomiske rammebetingelser, organisatoriske, strukturelle og kapasitetsmessige forhold,
befolkning- og elevtallsutvikling og samfunnsmessige forhold knyttet til skolestruktur.
Denne brede kunnskapstilnærmingen munner ut i forslag til strukturelle endringstiltak
innen skolesektoren i Hamar kommune.
Kvalitet i skolen omfatter flere kvalitetsfaktorer. I utredningen for Hamar kommune er
fokus i hovedsak på strukturkvalitet. Strukturkvalitet handler om formell kompetanse
blant lærere, personaltetthet, elevgruppenes størrelse og sammensetning, bygninger og
utstyr, andre ramme vilkår og økonomi. Samlet sett er strukturkvaliteten i Hamarskolen
preget av høye kostnader per elev og høye utgifter til grunnskolen. Dette kan forklares
med en høyere andel eldre lærere og en høyrere andel lærere med universitets-/og
høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning enn gjennomsnittlig i sammenlignbare
kommuner. Dette medfører høye lærerlønninger som er basert på ansiennitet og formell
kompetanse. Det betyr at Hamarskolen har en lærergruppe med høy kompetanse og lang
erfaring som kan komme elevene til gode når det gjelder prosesskvalitet og resultatkvalitet.
Når det gjelder prosesskvalitet har vi sett noe på foreldreinvolvering representert ved FAU,
og skolens samspill med lokalsamfunnet. Hver av skolene i Hamar kommune har flere
funksjoner i et lokalsamfunn utover å være en utdanningsinstitusjon. Utleie av lokaler på
skolen til lag og foreninger bidrar til å synliggjøre skolene som nærmiljøskoler. Dette er en
funksjon alle skolene i Hamar kommune fyller, men som arena for uorganisert
fritidsaktivitet er det noe variasjon mellom skolene. Omfanget av den uorganiserte
aktiviteten avhenger av hvor attraktive apparater og steder som finnes på skolene eller i
nær tilknytning til skolene.
Hamar kommune har ni barneskoler og tre ungdomsskoler. Fem av barneskolene og en av
ungdomsskolene er lokalisert i tidligere Vang kommune og fire barneskoler og to
ungdomskoler ligger i gamle Hamar kommune. Skolene i tidligere Vang ligger mer spredt i
forhold til i gamle Hamar hvor skolene er sentralisert over et mindre geografisk område.
Fordelingen av elever mellom skolene viser at det er flere elever fordelt på de fire
barneskolene i Hamar enn på de fem barneskolene i tidligere Vang.
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Skolene i tidligere Vang i større grad har en plass i lokalsamfunnet sammenlignet med
skolene i gamle Hamar. Dette viser seg ved at FAU engasjerer seg i flere aktiviteter ved
skolene i Vang enn i Hamar, og FAU og skolene samarbeider mer med lokale lag og lokalt
arbeidsliv i tidligere Vang enn i gamle Hamar.
Lærertetthetstall fra Skoleporten viser at Hamarskolen har flere elever per lærer på både
barne- og ungdomstrinnet enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nasjonalt.
Lærertetthetstallene inkluderer spesialundervisning og andre lærertimer som tildeles på
grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Hamar kommune har en forholdsvis fleksibel skolestruktur med utgangspunkt i at
Hamarskolen har hatt rimelig god kapasitet. Det har gitt fleksibilitet til å ivareta elevenes
og foresattes ønsker, ta i mot minoritetsspråklige elever og håndtere større endringer i
barnekullene. De siste årene har dette endret seg fordi økt tilflytting har ført til stort trykk
på enkelte skoler. Kommunen har de siste 15 årene hatt en befolkningsvekst på 12 prosent,
og veksten har kommet i de tettbygde strøkene. Delområdet Midtbyen i Hamar sentrum
har hatt sterkest vekst i perioden. Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at folketallet
fortsetter å vokse i nær samme takt de kommende 15 årene, og motoren vil fremdeles være
økt innflytting. Fram til 2030 ventes det forholdsvis god vekst i aldersgruppen 6-12 år, og
noe lavere vekst i aldersgruppen 1-5 år. Andelen i både førskole- og grunnskolealder i
Hamar er litt lavere enn for landet totalt. Innad i kommunen bor det flest i sistnevnte
aldersgrupper i Vang vest, mens det bor flest pensjonister i Midtbyen.
Det er særlig noen skoler i Hamar sentrum som har flere elever enn innbyggere i kretsen
skulle tilsi. Rektorene ved disse skolene forteller at de får flere søknader om å få gå på
skolen med argumenter som at det er den nærmeste skolen geografisk selv om de tilhører
nabokretsen eller at det er ønskelig å gå der på grunn av sosiale forhold som venner ol.
Samtidig er rektorene opptatt av at de har et godt omdømme og det kan ligge til grunn for
ønskene om å søke seg til deres skoler. Dette er et forhold flere rektorer og FAUrepresentanter ved skolene viser til, at flere ringer dem for å høre om skolen med tanke på
at de skal flytte til Hamar kommune.

Greveløkka skole
Skoleåret 2015/16 er det 190 elever på Greveløkka skole. De siste åtte årene har elevtallet
ved skolen økt med 21 elever. Siden etableringen av skolen i 2002 har det vært flere elever
ved skolen enn innbyggere i aldersgruppen 6-12 år i skolekretsen. Dvs. at det er en
nettoinnpendling til skolen. I følge rektoren på skolen har det i flere år vært stor pågang
om å få gå på Greveløkka fra foreldre med elever som er bosatt utenfor skolekretsen.
Skolen har samlet kapasitet på 196 elever, dvs. 28 elever per trinn. I to trinn er det i dag en
elev over kapasitetsgrensen.
Det er nettoinnflytting til skolekretsen av barnefamilier. Dette i kombinasjon med
innpendling peker i retning av vekst i elevtallet framover på skolen. Legges kun dagens
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antall barn i førskole/og barneskolealder til grunn for framskrivinger får vi en nedgang på
15 elever i nevnte periode, men dette forutsetter null nettoinnflytting og -innpendling.
Kommunen kan dempe veksten ved å stoppe opp elevinnpendlingen, men vi antar likevel
noe elevtallsvekst framover, drevet av økt innflytting.
Gitt dagens aldersstruktur i Greveløkka skolekrets vil skolen ha to til tre trinn med
kapasitetsproblemer hvert skoleår neste fem årene. Det er imidlertid sannsynlig at flere
trinn vil få kapasitetsproblemer fordi Greveløkka er en innflyttingskrets. Det er et
generasjonsskifte i boligområdene rundt Greveløkka og det vil enda noen år fremover være
tilflytting av småbarnsfamilier i området.

Ingeberg skole
Antall elever på Ingeberg skole og antall innbyggere i tilhørende skolekrets har ligget
stabilt på rundt 140 siden år 2000. I dag er elevtallet på 144 og innbyggertallet i
aldersgruppen 6-12 år på 138, dvs. nettoinnpendling på seks. Rektor ved Ingeberg skole
forteller at de har flere elever som søker seg til skolen enn elever som flytter fra skolen. De
senere årene har det vært et stort avvik i elevtall og forventet elevtall ut fra tidligere
fødselstall i skolekretsen. Dette indikerer at det er en skolekrets med forholdsvis høy
innflytting av barnefamilier. Skolen har samlet kapasitet på 175 elever. Trinnene ligger i
dag godt under kapasitetsgrensen med unntak av to trinn med en elev mer enn grensen på
25 elever per trinn.
Antall førskolebarn per i dag i Ingeberg skolekrets indikerer markert elevtallsvekst de
kommende to årene, deretter utflating fram mot 2020. Videre er det ingen signaler som
tyder på at de siste års positive nettoinnflytting skal snus til å bli negativ. Det kan derfor
antas elevtallsvekst framover. I likhet med Greveløkka skole vil det også her være to til tre
trinn med kapasitetsproblemer hvert skoleår neste fem årene.

Lovisenberg skole
Inneværende skoleår er det 116 elever på Lovisenberg skole, dvs. en nedgang på 16 elever
de siste åtte årene. I samme periode har det også vært nettoutpendling av skoleelever.
Skolen får ikke mange søknader fra foreldre med barn utenfor skolekretsen. Skolen erfarer
at det ved skolestart er noen foreldre som søker om å gå på Ridabu skole. Det handler om
at elevene er bosatt på grensa mellom skolene. I denne skolekretsen er det også en del
elever som går på privatskoler. Det er litt flere elever på skolen i dag enn det som en skulle
ha forventet ut fra tidligere fødselstall, dvs. litt nettoinnflytting av barnefamilier. Det er
ingen trinn på skolen som har fullt belegg, dvs. 25 elever, per i dag. Aldersstrukturen i
skolekretsen tilsier heller ikke at det vil bli fullt belegg de kommende fem årene.
Antall førskolebarn i Lovisenberg skolekrets tilsier at elevtallet vil bli redusert de
kommende årene. Innflytting av barnefamilier kan dempe nedgangen, og sågar holde
nivået stabilt hvis de siste års trend vedvarer. Begge våre framskrivningsmodeller peker for
øvrig i retning av litt færre elever om fem år enn i dag.
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Lunden skole
På Lunden skole er det i skoleåret 2015/16 223 elever. Det gir en vekst på 38 elever siden
2007/08. Antall elever per trinn varierer mellom 26 og 40 elever og det er derfor to klasser
per trinn. Lunden skole har en spesialpedagogisk avdeling som har elever fra tilhørende
andre skolekretser i Hamar kommune og andre kommuner. Det gjelder ca. ti elever, men
varierer fra år til år. Antall innbyggere i aldersgruppen 6-12 år i skolekretsen var ved
begynnelsen av 2000-tallet godt over elevtallene, men har de senere årene konvertert mot
samme antall. Dette er i tråd med rektor ved Lundens skoles erfaringer når det gjelder
søknader om bytte av skole. De får få søknader fra foreldre som har barn i en annen
skolekrets.
Aldersstatistikken på grunnkretsnivå i kommunen viser at det har vært stor innflytting av
barnefamilier til skolekretsen de senere årene. En lineær framskriving av elevtallet gir en
vekst på 28 elever de kommende fem årene. Framskriving basert kun på antall førskole- og
elevtall i skolekretsen gir en nedgang på 27 elever. Vi vil anta at veksten ligger et sted i
mellom. Dagens aldersstruktur i skolekretsen tilsier ingen kapasitetsproblemer på skolen
de kommende fem årene.

Prestrud skole
For skoleåret 2015/16 er det registrert 411 elever ved Prestrud skole. Det er tre klasser per
trinn og trinnstørrelsen varierer fra 52 til 67 elever. Ingen av trinnene har fullt belegg.
Skolen har også en mottaksklasse med varierende antall elever. Både antall elever og antall
innbyggere i barneskolealder i skolekretsen har holdt seg forholdsvis stabilt de senere
årene, men det er færre elever enn innbyggerantallet tilsier. På den annen side har det i
flere år vært et høyere antall elever enn tidligere fødselstall tilsier. Småbarnsfamilier flytter
altså til skolekretsen, men forholdsvis mange velger å sende barna sine til en annen
skolekrets. En forklaring kan være at elever får gå i den skolekretsen de tilhørte før flytting
til Prestrud. Rektor ved skolen forteller også at det er noen skolebytter i forbindelse med
skolestart av foreldre som ønsker at barna skal gå på Storhamar som er naboskolen. Det er
en del elever i skolekretsen som går på privatskoler, og kommunen har kjøpt elevplasser i
Ringsaker kommune for ti elever som bor ved kommunegrensen.
Vi venter at elevtallet de kommende fem årene på Prestrud skole vil være på dagens nivå.
Både en lineær framskriving basert på de siste åtte års utvikling og en framskriving basert
på dagens innbyggertall indikerer stabilitet framover. Dagens aldersstruktur i skolekretsen
tyder på at det heller ikke kommer til å være kapasitetsutfordringer ved skolen de
kommende fem årene.

Ridabu skole
På Ridabu skole er det i dag 255 elever. Det har vært en liten elevtallsnedgang etter
toppåret 2007/08. Skolen har kapasitet på 350 elever, dvs. 50 per trinn. Antall elever per
trinn varierer fra 26 til 42. Det har vært om lag like mange elever ved skolen som antall
innbyggere i aldersgruppen 6-12 år i grunnkretsen de siste 15 årene. Ridabu har en
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mottaksklasse med varierende antall elever fra flere skolekretser i Hamar kommune.
Samtidig er det ni elever som er bosatt i skolekretsen som går på private skoler. Rektor
forteller at de de to siste årene har fått en del søknader fra foreldre bosatt i kommunen som
har søkt barna sine hit fremfor skolen de hører til.
Aldersstrukturen i skolekretsen tilsier noe elevtallsvekst fremover. Videre har det vært
sterk tilflytting til skolekretsen av barn som har begynt på skolen i 2014 og 2015. Vi venter
derfor noe elevtallsvekst de kommende fem årene. Det er per i dag mye ledig kapasitet på
skolen, og dagens aldersstruktur i skolekretsen, tilsier heller ingen kapasitetsproblemer de
kommende fem årene.

Rollsløkken skole
Rollsløkken skole har inneværende skoleår 308 elever, og antallet har ligget forholdsvis
stabilt siden årtusenskiftet. Siden skoleåret 2012/13 har antallet elever og antall innbyggere
i barneskolepliktig alder i grunnkretsen vært nær sammenfallende. I samme periode kan
det se ut til å ha vært nettoutflytting fra skolekretsen av småbarnsforeldre. Avviket mellom
antall elever og hva som en skulle forvente ut fra tidligere fødselstall peker i den retning.
Ut i fra dagens antall barn i førskolealder kan det ventes forholdsvis sterk elevtallsvekst på
Rollsløkken skole de kommende fem årene. På den annen side vil antakelig utflytting fra
kretsen av småbarnsfamilier dempe utviklingen. De siste års tall tyder på dette. En lineær
framskriving basert på siste åtte års utvikling tilsier forholdsvis stabilt nivå framover. Vi
antar at dette er ganske treffende for utviklingen, og venter derfor at elevtallet holder seg
på om lag samme nivå de kommende fem årene.

Solvang skole
Det var registrert 213 elever ved Solvang skole i oktober 2015, dvs. en vekst på 50 elever de
siste åtte årene. Skolen har en kapasitet til 25 elever på tre trinn og 50 elever på fire trinn,
totalt 275 elever. Trinnene i dag har mellom 24 og 40 elever. De fire trinnene som har to
klasser varierer mellom å ha 28 til 40 elever. I tillegg har ett trinn 26 elever, dvs. en elev for
mye i forhold til angitt kapasitet.
Antall innbyggere i barneskolealder i skolekretsen har fulgt elevtallsutviklingen. Pågangen
av elever er møtt med utbygging av en paviljong med fire ekstra klasserom som gjør at fire
trinn kan ta i mot flere elever. Avviket mellom antall elever og hva en kan forvente ut fra
tidligere års fødselstall i skolekretsen har tiltatt de siste årene, og forskjellen i skoleåret
2015/16 er på 50 elever. Dvs. at denne kretsen utvilsomt er en innflyttingskrets for
småbarnsforeldre. Vi venter at de siste års elevtallsvekst vedvarer de kommende fem
årene. Antall førskolebarn tilsier dette, samtidig som dette er en innflyttingskrets. Blant
annet er det stor boligutbygging i kretsen som vil drive innflyttertallene ytterligere opp.
Det vil bli kapasitetsproblemer på flere av trinnene på skolen fremover ved fortsatt en
grense på 25 elever per klasse.
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Storhamar skole
I skoleåret 2015/16 er det 339 elever ved Storhamar skole. Elevtallet har økt med 12 de siste
åtte årene. Skolen har kapasitet til 50 elever på hvert klassetrinn, totalt 350 elever. Det er to
trinn som i dag har 53 elever og går over angitt kapasitet på 50 elever per trinn. Det er litt
flere elever enn bosatt i skolekretsen i barneskolealder, noe som tilsier nettoinnpendling av
elever til kretsen. Rektor ved skolen erfarer at de får mange søknader fra foreldre som
ønsker at deres barn skal gå på Storhamar skole.
Det er i dag stor forskjell i antall elever ved skolen og hva en skulle forvente ut fra tidligere
års fødselstall i skolekretsen, og bildet har vært gjeldende i flere år. En kan dermed trekke
den slutning at Storhamar helt opplagt er en innflyttingsskolekrets blant småbarnsfamilier.
Dagens antall førskolebarn og elevtall tilsier nedgang fremover, men dette vil
sannsynligvis bli utliknet gjennom innflytting av småbarnsfamilier. Vi venter derfor
stabilitet eller litt vekst i antall elever de kommende fem årene. Gitt dagens aldersstruktur
vil antall elever på to trinn ligge over dagens kapasitetsgrense på 25 de kommende to
årene. Med tanke på at kretsen fremstår som en innflyttingskrets er det grunn til å tro at
flere trinn kan få kapasitetsutfordringer i årene fremover.

Ajer ungdomsskole
På Ajer ungdomsskole var det i oktober registrert 361 elever, og antallet har holdt seg
forholdsvis stabilt de siste fem årene. Skolen har en angitt kapasitet på 360, dvs. 120 per
trinn. Antall elever per trinn ligger mellom 118 og 123 elever. Skolen mottar elever fra
Prestrud, Greveløkka og Storhamar.
Elevtallsutviklingen framover er naturlig nok bestemt av utviklingen i de barneskolene
som ungdomsskolen mottar elever fra. Av størst betydning er utviklingen på Prestrud. I
tillegg til å være den største skolen sokner alle elevene her til Ajer. Fra Greveløkka og
Storhamar er det også elever som begynner på Børstad ungdomsskole. Elevtallsutviklingen
på «rekrutteringsskolene» tilsier stabil elevtallsutvikling de kommende årene på Ajer.
Imidlertid er det grunn til å anta at antall elever bosatt i skolekretsen er noe lavere enn
elevtallet tilsier. Rektor ved skolen forteller at de får mange søknader om bytte fra Børstad
til Ajer ved skolestart i 8. trinn.

Børstad ungdomsskole
Elevtallet ved Børstad ungdomsskole har holdt seg rundt 300 de siste åtte årene. For
skoleåret 2015/16 er det registrert 303 elever ved skolen og trinnstørrelsene varierer fra 90
til 110 elever. Skolen har kapasitet til 110 elever per klassetrinn, og den tar i mot elever fra
Solvang, Greveløkka, Rollsløkken og Storhamar skole. Skolen har en mottaksklasse med
varierende antall elever.
Vi venter svak elevtallsvekst i årene framover på Børstad, drevet av elevtallsvekst på
Solvang skole. Samtidig er det viktig å merke seg at elevtallet fra rekrutteringsskolene
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antagelig er lavere enn antall elever som er bosatt i skolekretsen, jf. stor økning til Ajer fra
Børstadelever. Antallet elever i mottaksklassen varierer, og med situasjonen når det gjelder
flyktninger det siste året er det sannsynlig at antallet vil øke de nærmeste årene. Børstad er
samlokalisert med et større idrettsanlegg som kan bidra til å profilere Børstad som en
idrettsskole fremover.

Ener ungdomsskole
I oktober 2015 var det registrert 307 elever på skolen. Antallet elever varierer mellom 95 og
111 elever per trinn. Kapasiteten på skolen er 120 elever per trinn. Skolen har en
spesialpedagogisk avdeling som er tilrettelagt for elever med omfattende særskilte behov.
Skolen mottar elever fra Ingeberg, Lovisenberg, Lunden og Ridabu skoler. Med
utgangspunkt i våre prediksjoner av elevtallene på tilhørende barneskoler, kan vi vente
elevtallsvekst framover, og enkelte trinn kan nærme seg kapasitetsgrensen i løpet av de
neste fem årene.

Økonomisk analyse
Agenda har analysert, drøftet og beskrevet Hamar kommunes ressursbruk. Denne
rapporten er derfor mer rettet mot supplerende analyser av skoleområdet, i henhold til
oppdragsgivers ønske.
Hamar kommune ligger under landssnittet i skatteinntekter. Den etablerte
utjevningsordningen jevner ut noe av skattebortfallet. Kommunen ligger lavt
sammenlignet med andre kommuner når indeksen for utgiftsbehov legges til grunn.
Utgiftsindeksen skal jevne ut ufrivillige utgiftsforskjeller mellom kommunene.
Delkostnadsnøklene for Hamar kommune underbygger at kommunen har større behov
enn gjennomsnittskommunen på områdene pleie- og omsorg og til samhandling. For de
øvrige tjenestene er behovet lavere enn gjennomsnittskommunen. Delkostnadsindeksen for
grunnskolen viser at grunnskolen er det området med lavest behov. Samlet sett trekkes
Hamar kommune for 19,7 millioner som følge av lavere utgiftsbehov. I utgiftsutjevningen i
2014 har vi beregnet at det omfordeles om lag 45,5 millioner fra grunnskolen til pleie- og
omsorg, og samhandlingsreformen. I trekkordningen for elever i privatskoler og
spesialskoler ble Hamar kommune i 2014 trukket for om lag 2,1 million.
Vi har sammenlignet utgiftene per elev i Hamarskolen med kommuner i kommunegruppe
13 (KG 13). I KG 13 inngår kommuner med minst 20 000 innbyggere ekskl. Norges fire
største byer. Sammenligningen viser at Hamar er den skolen i KG 13 som bruker nest mest
per elev i grunnskoleopplæringen. Det er en forholdsmessig lavere andel elever som
mottar spesialundervisning, men disse elevene mottar en forholdsmessig større andel timer
sammenlignet med de øvrige kommunene i KG 13. Når det korrigeres for utgifter
forbundet med spesialavdelingen på Lunden og Ener reduseres utgiftene i Hamarskolen
med om lag 7 000 kr per elev til grunnskoleopplæringen. Selv etter korrigeringen er Hamar
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fortsatt blant de kommunene i KG 13 med høyest utgift per grunnskoleelev. Våre analyser
tyder også på at de som mottar spesialundervisning har et mer tilrettelagt tilbud enn snittet
i KG 13.

Aktivitetsbasert kostnadsanalyse
Vi har gjennomført en aktivtetsbasert analyse av grunnskoleopplæringen i Hamar.
Formålet med denne analysen er å kartlegge hvordan utgiftene i skolen påvirkes av
aktivitetene i skolen. Det har vært en målsetting med dette arbeidet å estimere
grensekostnaden for elever og gruppevise utgifter som følger med endring i antall klasser.
Vi har estimert grensekostnaden ved barneskolene til 3 – 4 000 kroner per elev og i
ungdomsskolen til 3 300 – 3 600 kroner per elev. Ved barneskolene er de gruppevise
utgiftene estimert til å ligge i området 0,8 – 1,2 millioner kroner per skole. For
ungdomsskolen ligger den i området 1,2 – 1,4 millioner kroner. Det viser at det er
organiseringen av elever i grupper som driver utgiftene, og i mindre grad antallet elever
ved skolen. Hamar kommune bør derfor aktivt legge til rett for høy kapasitetsutnyttelse i
gruppene.

Anbefalinger
Hovedutfordringene ved dagens skolestruktur i Hamar kommune er kapasitet og
kostnadsnivå. Vår gjennomgang viser at det ved flere skoler er kapasitetsproblemer i dag,
og utfordringene vil sannsynligvis tilta framover på grunn av befolkningsvekst. Siden det
er kapasitetsproblemer i Hamarskolen vil vi ikke anbefale skolenedleggelser. I så fall må
det gjennomføres store kapasitetsutvidende investeringer ved de gjenværende skolene i
kommunen. Vi ser det som nødvendig at det gjøres endringer i strukturen på flere andre
områder. Våre anbefalinger omfatter gruppestørrelse, utbygging, justeringer av
skolekretsgrenser og forskriftsendringer. Våre anbefalinger blir gjennomgått i kapittel 9.
Kapitlet kan kort oppsummeres i følgende punkter:


Øke antall elever per gruppe til 28 elever. Det gjelder for alle skoler bortsett fra
Greveløkka og Lovisenberg. Førstnevnte skole har i dag 28 elever per trinn/gruppe
og Lovisenberg har for liten fysisk kapasitet til å øke gruppestørrelsen.



Øke kapasiteten samlet sett i Hamarskolen. Dette ligger inne i vedtatte Handlingsog økonomiplan for perioden 2016-2019 gjennom investeringsprosjektet «Utvidelse
av kapasitet barneskoler/Greveløkka».



Justere skolegrensene for Greveløkka, Storhamar og Rollsløkken barneskoler som
følge av utbyggingen av Greveløkka barneskole, samt for Ajer og Børstad
ungdomsskoler.



Opprettholde samarbeidsavtalen med Ringsaker kommune om kjøp av
skoleplasser ved Stavsberg barneskole.



Endre kommunal forskrift om skoletilhørighet.

Samlet vil endringene bidra til praksisendringer i Hamarskolen, og holdningsendringer
blant foreldre og elever når det gjelder inntak og eventuelle skolebytter.
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1 INNLEDNING
Østlandsforskning har på oppdrag fra Hamar kommune gjennomført en utredning av
dagens skolestruktur i Hamar, og konsekvenser av ulike endringsforslag. Utredning er
forankret i strategiplanen «Hamarskolen som merkevare 2013-16», som er kommunens
strategi for skoleutvikling i perioden 2013-16. Strategien ble vedtatt av kommunestyret
26.9.2012.
Hamar kommune gjennomførte en gjennomgang av skolestrukturen i Hamar kommune i
2009, og en mindre rullering i 2012, men de har aldri hatt en ekstern og forskningsbasert
gjennomgang. Denne utredningen utgjør et kunnskapsgrunnlag for rullering av
«Hamarskolen som merkevare» med hensyn til struktur og rammebetingelser og effektiv
skoledrift. Mulige endringstiltak skal vurderes i rapporten. Skolestrukturendringer
forbindes gjerne med skolenedleggelser, men det kan også være endringer av skolekretser
eller organisatoriske endringer. Sistnevnte kan være endringer i administrativ/faglig
organisasjonsstruktur og/eller styringsstruktur/ledelsesnivå uten at antallet skoler i
kommunen endres.

1.1 Datagrunnlag
Datagrunnlaget for utredningen er hentet fra flere kilder. Vi beskriver her kort kildene og
metodene vi har brukt.

1.1.1

Litteraturstudier og intervjuer

Vi har gjennomgåttsentrale dokumenter som kaster lys over Hamars skolestruktur i dag og
som har betydning for drøfting av fremtidig skolestruktur. Videre har vi i vår
litteraturstudie redegjort for nasjonale studier og studier fra andre kommuner i Norge som
omhandler skolestruktur og skolestrukturens betydning for utvikling av lokalsamfunn.
Videre har vi gjennomført intervjuer med rektorene ved alle de kommunale barne/ungdomsskolene i Hamar, samt med rektor ved Hamar Montessoriskole. I
prosjektperioden ble det også sent ut invitasjon til alle skolenes FAU om å delta på et
gruppeintervju for å diskutere skolens plass i lokalsamfunnet og nærområdet rundt skolen.
Vi gjennomførte to gruppeintervjuer hvor Lunden skole, Lovisenberg skole, Ridabu skole,
Ingeberg skole, Hamar Montessoriskole og Ener ungdomsskole var invitert i den første
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gruppa, og hvor Solvang skole, Rollsløkken skole, Storhamar skole, Prestrud skole,
Greveløkka skole, Børstad ungdomsskole og Ajer ungdomsskole var invitert til den andre
gruppa. Det var en skole som ikke var representert i hvert av gruppeintervjuene.
For alle intervjuene utarbeidet vi seminstrukturerte intervjuguider med temaer og
spørsmål. Det betyr at spørsmålene og rekkefølgen er mer åpen enn i et strukturert
intervju, og har en mer eksplorerende form. Intervjuene har avdekket status, problemer og
muligheter knyttet til skolestrukturen i Hamar, slik ulike interessenter ser det.

1.1.2

Statistikk

Elevtall for Hamarskolene for inneværende skoleår har vi mottatt fra skolekontoret i
Hamar kommune. Datakilden for tidligere år er Grunnskolens Informasjonssystem (GSIUtdanningsdirektoratet). Begge kilder er også benyttet i vår drøfting av skoleskyssomfang
og -kostnader. Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har vi kjøpt befolkningstall på
grunnkretsnivå for aldersgruppene 0 år, 1-5 år, 6-12 år, 13-15 år for perioden 1999-2015. 1-5
år er barnehagealder, 6-12 år er barneskole-, og 13-15 år er ungdomsskolealder. I tillegg har
vi befolkningstall for 2015 på grunnkretsnivå for alle 1-åringer, 2-åringer, 3-åringer, 4åringer og 5-åringer. Vi drøfter utviklingen i disse aldersgruppene ned på
grunnkrets/skolekretsnivå.
Antall 0-åringer er i mange tilfeller det samme som antall fødte i en grunnkrets. Fødselstall
for perioden 2000-2009 sier noe om samlet elevtall i 2015; fødselstallene for perioden 20032009 for barnetrinnet og tilsvarende 2000-2002 for ungdomstrinnet. Slik kan vi beregne
fødselstallenes bidrag til elevtallet det enkelte år. Fødselstallene alene og utviklingen i disse
gir kun en indikasjon i forhold til forventet elevtallsutvikling. Flytting er en sentral variabel
som vil påvirke utviklingen i elevtallet, og avviket mellom fødte (her uttrykt ved 0-åringer)
og antallet som begynner på skolen 6 år senere er nettoinnflytting. Dette har vi beregnet
med vårt statistikkgrunnlag. Vi har videre beregnet hva vi kan forvente av elevtall
framover, uten flytting, på de enkelte skoler ut fra dagens antall førskolebarn i
skolekretsen.
Skolekretsene i Hamar består alle av flere grunnkretser, men går i svært liten grad på tvers
av grunnkretser. Det har gjort det mulig for oss å angi svært presise tall for antall
innbyggere i skolepliktig alder i dag innenfor en skolekrets og elevantallet vi kan forvente
framover i de enkelte skolekretser, forutsatt ingen flytting. Dataunderlaget gjør det også
mulig å anslå flyttestrømmer inn/ut av de enkelte skolekretser for småbarnsfamilier ved å
ta differansen mellom f.eks. antall 6-åringer i dag og antall nullåringer for seks år siden.
KOSTRA-tall har blitt brukt for å se på relevante økonomiske nøkkeltall for kommunen og
for benchmarking mot tilhørende kommunegruppe/ sammenlignbare kommuner. Sentralt
her er kostnader per elev. Videre har Hamar kommune bidratt med data på skolenivå, det
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gjelder bl.a. regnskapsdata, rammetimetallsfordeling og elevgrunnlag. Kvalitetssikring i
regnskapene kommunen har gjort har vi tatt brukt til å korrigere tallgrunnlaget i
kostraanalysene og ressursbruken på skolene. Det har vært viktig at vi har hatt et tett
samarbeid med skolekontoret i Hamar kommune, både i forhold til veiledning og til hjelp
med innhenting og tolkning av økonomidata.
Feil i regnskapet til Hamar kommune er korrigert i samarbeid med administrasjonen.
Kommunen bør arbeide aktivt for å øke regnskapskvaliteten. Det vil gi bedre
sammenlignbarhet med andre kommuner, og det er avgjørende for å kunne sammenligne
skolene i Hamar.

1.2 Rapportens videre oppbygging
I kapittel 2 har vi en gjennomgang av sentrale dokumenter i forhold skolestrukturen i
Hamar kommune. Herunder gjennomgås bl.a. satsningsområder for Hamarskolen og
resultater fra tilstandsrapporten for Hamarskolen i 2014. Kapittel 3 er en kortfattet
beskrivelse av de enkelte skoler i Hamar hvor det presenteres elevtall, kapasitet og
skyssomfang. I kapittel 4 gjør vi først rede for befolkningsutviklingen og
befolkningsstrukturen på kommune og grunnkretser/delområdenivå i Hamar. Deretter ser
vi på utviklingen i barnetall og elever i hver av skolekretsene. Vi lager prognoser for
framtidig elevtall på de enkelte barneskoler og drøfter elevtallsutvikling i forhold til
kapasitetsutfordringer på skolene. Skoleskyss blir også nærmere drøftet i dette kapitlet. I
kapittel 5 gjennomgås de økonomiske rammebetingelser for Hamar kommune, og det
gjøres sammenligninger med andre kommuner. Kapittel 6 følger opp kapittel 5 ved å
analysere kostnadsstruktur på skolenivå i kommunen. Kapittel 7 tar for seg skolens plass i
lokalsamfunnet. Gjennom litteraturstudier og tidligere forskning diskuteres betydningen
på et generelt nivå, mens vi drøfter dens lokale betydning i Hamar kommune ut fra
intervjuer med rektorer og FAU-representanter. I kapittel 8 drøftes kapasitet og kvalitet i
Hamarskolen. Sentralt her er utfordringer ved dagens skolekretsgrenser og kvalitet sett i
forhold til økonomi og samfunnsmessig betydning i lokalsamfunnet. Rapporten munner ut
i et anbefalingskapittel (kapittel 9) hvor det trekkes opp områder hvor kommunen bør
gjøre skolestrukturelle tiltak, basert på det som har framkommet i rapporten.
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2 SENTRALE DOKUMENTER
Kvalitet et sentralt premiss i vurderingene i denne rapporten, og i dette kapitlet gjør vi rede
for sentrale dokumenter som definerer kvalitet i opplæringen. Videre gjøres det kort rede
for sentrale dokumenter fra Hamar kommune som forteller hva som er kommunens
satsningsområder og resultater på viktige kvalitetsindikatorer.

2.1 NOU 2002:10 Førsteklasses fra første klasse
Vår forståelse av kvalitet i opplæringen er basert på NOU-rapport 2002:10 Førsteklasses fra
første klasse — Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk
grunnopplæring. Der forstås kvalitet som en tredelt faktor bestående av resultatkvalitet,
prosesskvalitet og strukturkvalitet:
1. Resultatkvalitet er knyttet til den enkelte elevs/lærlings helhetlige læringsutbytte
2. Prosesskvalitet er knyttet til virksomhetens arbeid med opplæringen
3. Strukturkvalitet er knyttet til de ytre forutsetningene, slik som organisering av
virksomheten og ressursene
Strukturkvalitet som er det vi kartlegger i denne utredningen, omfatter dokumentene som
definerer, styrer og danner grunnlaget for organiseringen av virksomheten. Videre handler
det om lærernes formelle kompetanse, personaltetthet, elevgruppenes størrelse og
sammensetning, bygninger og utstyr, og andre rammevilkår og økonomi.
Prosesskvalitet dreier seg om kvaliteten på relasjoner og prosesser som hvordan personalet
forholder seg til sitt arbeid, deres samspill med elever og lærlinger, elevenes samspill seg
imellom, involvering av foresatte og virksomhetens samspill med arbeids- og næringsliv.
Dette berører vi ikke i denne rapporten, bortsett fra noe rundt foreldres involvering og
skolenes samspill med arbeids- og næringsliv i lokalsamfunnet.
Resultatkvalitet er det som ønskes oppnådd med det pedagogiske arbeidet, som er
formulert som overordnede mål i planverket og i målene i de enkelte planer, og omfatter
det helhetlige læringsutbyttet. Egenskapene ved hver av de tre kvalitetsområdene utgjør
opplæringsvirksomhetens samlede kvalitet, og forholdet mellom de tre formene for
kvalitet illustreres i figuren under.
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Figur 1: Forholdet struktur-, prosess- og resultatkvalitet.

Kilde: NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse.

Resultatkvalitet som et viktig kriterium for kvalitet, må sees i lys av struktur- og
prosesskvaliteten. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, er det formulert mål med
tilhørende indikatorer for å vurdere kvaliteten i opplæringen.

2.2 St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
Det er formulert tre mål for kvalitet i grunnopplæringen:
1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv
2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående
opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i
arbeidslivet
3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring
Til hvert av målene er det indikatorer for vurdering av grad av måloppnåelse og trend.
I denne utredningen som har fokus på grunnskolen, er mål 1 og 3 sentrale. Knyttet til mål 1
er relevant indikator andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved
de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet. Knyttet til mål 3 er
relevante indikatorer andelen elever som trives godt, andelen elever som mobbes, andelen
elever som får nok utfordringer i skolen, andelen elever som oppgir at opplæringen er
tilpasset deres nivå og andelen elever som får faglige tilbakemeldinger.
Resultatene på indikatorene presenteres hvert år i kommunale tilstandsrapporter. Senere i
kapitelet gjør vi greie for Hamar kommunes måloppnåelse på disse indikatorene for
skoleåret 2013/2014. Først redegjør vi for Hamar kommunes strategi for skolen
«Hamarskolen som merkevare».
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2.3 Hamarskolen som merkevare
Hamar kommunes strategi for skoleutvikling 2013-2016 «Hamarskolen som merkevare»,
inngår som en del av omdømmebyggingen og satsning på at Hamar kommune skal være et
godt sted for barn og unge. Det er et mål at man i kommunen er stolte av Hamarskolen på
bakgrunn av dens kvalitet og innhold. Strategien er delt inn i åtte områder med tilhørende
mål og tiltak. Områdene er:


Inntaksområdet for den enkelte skole og skolens kapasitet, herunder kommunal
forskrift om skoletilhørighet



Satsningsområder i Hamarskolen



Satsning på ungdomstrinnet



Det 13-årige skoleløpet



Elevens lærings- og arbeidsmiljø



Leksehjelpsordningen i Hamarskolen



Strategisk kompetanseutvikling



Praktisk arbeid med integrering og flerkulturelt mangfold i skolehverdagen

Det er det første området som berører strukturkvaliteten som er det vi ser på i denne
utredningen, i størst grad og det er derfor det området vi gjør rede for videre. De andre
områdene har stor betydning for prosess- og resultatkvalitet som er underordnet i vår
utredning.
Inntaksområdet for den enkelte skole og skolens kapasitet
Det formulert tre mål når det gjelder inntaksområdet for den enkelte skole og skolens
kapasitet:
1. Optimalisert og fleksibel skolestruktur i Hamar kommune som gir et likeverdig
skoletilbud
2. Gode fysiske arbeidsforhold for elever og lærere
3. Elevene i Hamarskolen skal i størst mulig grad gå eller sykle til skolen
Målene under dette området er forankret i Opplæringslova § 8-1 og Kommunal forskrift
om skoletilhørighet i Hamar kommune. Opplæringsloven § 8-1 sier at alle elever har rett til
å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de sogner til.
Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene sogner til. Hamar
kommune har utarbeidet en egen forskrift om skoletilhørighet.
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Figur 2: Kommunal forskrift om skole tilhørighet, Hamar kommune.

Kilde: Hamarskolen som merkevare 2013-2016.

Erfaringen er at Hamar kommune har en forholdsvis fleksibel skolestruktur med
utgangspunkt i at Hamarskolen har hatt rimelig god kapasitet. Det har gitt fleksibilitet til å
ivareta elevenes og foresattes ønsker, ta i mot minoritetsspråklige elever og håndtere større
endringer i barnekullene. De siste årene har dette endret seg fordi det er økt tilflytting som
har ført til stort trykk på enkelte skoler.
Satsningsområder i Hamarskolen
Satsningsområdene for Hamarskolen er grunnleggende ferdigheter, med størst fokus på
lesning og regning. Det er i tillegg to lokale satsningsområder: Fysisk aktivitet, kosthold og
helse, og kreativitet og samfunnsengasjement.
Målene innenfor satsningsområdene i Hamarskolen er:


Legge til rette for gode rammeforhold for utvikling av Hamarskolen



Bedre kompetanse innenfor de grunnleggende ferdighetene for økt læringsutbytte



Alle resultater skal være bedre enn landsgjennomsnittet

Satsing på ungdomstrinnet
Hamarskolen prioriterer i perioden 2013-2016 strategi for ungdomstrinnet. Hamar er
utpekt som en pilotkommune i skolebasert kompetanseutvikling med fokus på
fagområdene klasseledelse, regning og lesing. Målet innen satsning på ungdomstrinnet er:
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å fornye ungdomstrinnet er å gjøre opplæringen med motiverende og variert, slik
at elevene får større utbytte av skolen og opplever den relevant og givende

Det 13-årige skoleløpet
I Hamarskolen jobbes det for et helhetlig 13-årig skoleløp med mål om å:


øke gjennomføringen av videregående skole



arbeide for å minske forskjellen i resultater og gjennomføring mellom gutter og
jenter

Elevenes lærings- og arbeidsmiljø
Målene for elevenes lærings- og arbeidsmiljø er:


Hamarskolen skal ha et godt og inkluderende miljø



Hamarskolen skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing og et spesielt fokus på
digital mobbing

Målene er forankret i opplæringsloven § 9a-1, som sier at alle elever skal ha rett til et godt
fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Leksehjelpordningen i Hamarskolen
Leksehjelpsordningen er ikke en del av opplæringen i grunnskolen og omfattes ikke av
elevenes opplæringsplikt, men er et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker støtte
i læringen og en hjelp for elevene i det generelle skolearbeidet. Målet for
leksehjelpordningen er i strategiperioden 2013-2016:


Hamarskolen skal ha en helhetlig skoledag for alle elever der leksehjelpordningen
skal bidra til å øke læringsutbyttet

Strategisk kompetanseutvikling
Strategisk kompetanseutvikling omhandler å sikre nødvendig kompetanse hos både lærere
og skoleledere, og har følgende mål i gjeldende strategiperiode:


Økt læringsutbytte for alle elever ved å satse på lærernes og skoleledernes
kompetanse



Utvikle Hamarskolen som lærende organisasjon



Ha fokus på forskningsbasert utviklingsarbeid

Praktisk arbeid med integrering og flerkulturelt mangfold i skolehverdagen
Det har vært en økning av minoritetsspråklige elever i Hamarskolen og målet for arbeidet
med integrering er å:


Bidra til god inkludering i et likeverdig opplæringssystem
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2.4 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2014
Tilstandsrapporten som publiseres årlig, viser til måloppnåelse på angitte indikatorer for
resultatkvalitet, jf. St. meld. nr. 36 (2007-2008). Tilstandsrapporten skal som et minimum
omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Det er data fra Skoleporten som i
hovedsak benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Her vil vi kort
gjøre rede for resultater og måloppnåelse som er publisert i tilstandsrapporten for
2013/2014. Vi viser til relevante indikatorer for vår kartlegging, og skoleeiers vurdering på
disse indikatorene.
Lærertetthet
Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre læretimer som tildeles på
grunnlag av individuelle elevrettigheter. Tallene fra Skoleporten viser at Hamarskolen
både på barne- og ungdomstrinnet har flere elever pr lærer (14, 2 elever og 15 elever)
sammenlignet med kommuner i kommunegruppe 13 (14 elever og 14,8 elever) og nasjonalt
(13,3 elever og 14,3 elever).
Læringsmiljø
Obligatoriske læringsindekser i tilstandsrapporten er:


Støtte fra lærer



Vurdering for læring



Læringskultur



Mestring



Elevdemokrati og medvirkning



Mobbing på skolen



Andel elever som har opplevd mobbing

Resultatene viser at det er positive tilbakemeldinger når det gjelder støtte fra lærerne,
vurdering for læring og mestring. Det er også bra score, men områder å bli bedre på når
det gjelder arbeidet med elevdemokrati og medvirkning, mot mobbing på skolen og
andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Læringskultur
er ikke omtalt i et eget punkt, men er innlemmet i punktet om støtte fra lærer. Det er ikke
gjort en egen vurdering av måloppnåelse for læringskultur.
Resultater nasjonale prøver, karakterer og grunnskolepoeng
Det gjennomføres på 5. trinn og ungdomstrinnet nasjonale prøver i lesing, regning og
engelsk. For 5. trinn så viser resultatene at Hamarskolen under ett har bra resultater i lesing
og regning, men at det er stor variasjon mellom skolene. I engelsk er det for stor andel
elever som ligger på nivå 1, det laveste nivået. På ungdomstrinnet viser resultatene gode
resultater på de beste nivåene for både lesing, regning og engelsk.
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Når det gjelder karakterer (standpunkt og skriftligeksamen) i fagene norsk, matematikk og
engelsk så viser resultatene gode engelskresultater, men at matematikkresultatene bør bli
bedre.
Gjennomsnittet for grunnskolepoengene i 2014 var bedre enn tidligere år for Hamarskolen
sett under ett (41,2). Gjennomsnittet er også litt bedre sammenlignet med gjennomsnittet i
kommunegruppe 13 (40,5), gjennomsnittet i Hedmark fylke (39,3) og gjennomsnittet
nasjonalt (40,3). Det vurderes likevel som at dette er et område Hamarskolen kan bli bedre.
I neste kapittel presenteres de skolene som inngår i «Hamarskolen».
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3 BESKRIVELSE AV HAMARSKOLENE
Hamar kommune har ni barneskoler og tre ungdomsskoler. Fem av barneskolene og en av
ungdomsskolene ligger i tidligere Vang kommune. Det gjelder barneskolene Solvang,
Ridabu, Ingeberg, Lunden og Lovisenberg, samt Ener ungdomsskole. I gamle Hamar
kommune finner vi barneskolene Greveløkka, Rollsløkken, Prestrud og Storhamar, og
ungdomsskolene Børstad og Ajer. Kartet under viser hvor skolene ligger i forhold til
hverandre. Det er korte geografiske avstander mellom skolene i gamle Hamar, mens
avstandene er lengre mellom skolene i tidligere Vang. Barneskolene er merket med rødt og
ungdomsskolene er merket med grønt.
Figur 3: Kart over de kommunale skolenes beliggenhet.

Hamar kommune avgir også elever til de private skolene Hamar Montessoriskole (Hamar
kommune), Hedemarken Friskole (Løten kommune) og Steinerskolen (Stange kommune).
For de private skolene har fylkesmannen tilsynsansvar, og kommunen har ansvar for
ressurser til spesialundervisning, og skoleskyss.
I Hamar kommune var det høsten 2015 registrert 3 170 elever ved de kommunale skolene.
På barneskolene varierer elevtallene fra 411 på Prestrud skole til 116 på Ingeberg skole. På
ungdomstrinnet er Ajer størst med 361 elever. De tre private skolene hadde samlet 107
elever fra Hamar kommune i skoleåret 2015/16.
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Figur 4: Elevtall 2015/16. Skolene i Hamar.
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Kilde: Hamar kommune og bearbeidet av Østlandsforskning.

Under følger en kort presentasjon av kapasitet og antall elever per trinn, samt andel som
har skoleskyss, for hver av skolene. Informasjonen er hentet fra dokumenter vi har fått fra
Hamar kommune. Først presenteres de ni barneskolene og deretter de tre ungdomsskolene.

Greveløkka skole
Greveløkka skole er en sentrumsskole i Hamar og skolekretsen grenser i vest mot
Storhamar skole, i nord mot Stavsberg skole i Ringsaker og Solvang skole i Hamar og i øst
mot Rollsløkken skole. Skolekretsen sammenfaller med grunnkretsene Øvre
Mæhlumsløkka, Ankerskogen, Høiensal, Sagatun og Vestbyen. Førstnevnte grunnkrets
tilhører delområdet Hamar øst, mens de resterende grunnkretsene utgjør nær hele
delområdet Midtbyen.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Greveløkka skole har kapasitet til 28 elever på hvert trinn, totalt 196 elever. I oktober 2015
var det 190 elever totalt med en variasjon mellom trinnene fra 23 til 29 elever. Det var to
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trinn som hadde 29 elever, en elev over kapasitetsgrensen for trinnet. Ingen av elevene har
behov for ordinær skoleskyss, dvs. skyss pga. avstand hjem-skole.

Ingeberg skole
Ingeberg skole ligger nordøst for Hamar sentrum i delområdet Vang vest. Skolekretsen
dekker grunnkretsene Trehørningen, Flakstad/Immerslund, Tomter/Korslund, Ingeberg,
Gutteberg/Karset, Gålås, Korslund/Markestad og Narmo/Brennsetra. De to sistnevnte
grunnkretsene ligger i delområdet Vang nord, mens de øvrige er i Vang vest.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Ingeberg skole har en kapasitet på 25 elever per klassetrinn, totalt 175 elever. I oktober 2015
har skolen 144 elever. Det er store variasjoner mellom trinnene når det gjelder antall elever.
Det minste trinnet har 13 elever, og tre trinn til ligger godt under kapasitetsgrensen. Ett
trinn har 25 elever og to trinn har 26 elever som er en elev mer enn angitt elevtall på
trinnet. Omlag 1/3 av elevene har skoleskyss pga. avstand og trafikkfarlig veg.

Lovisenberg skole
Lovisenberg skole ligger øst for Hamar sentrum i delområdet Vang øst, nærmere bestemt
på Hjellum. Skolekretsen består av grunnkretsene Hjellum syd, Hjellum nord, Hubred,
Ilseng, Farmen/Vold og Dørum.
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Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Lovisenberg skole har en kapasitet på 25 elever per trinn, totalt 175 elever. Inneværende
skoleår er det 116 elever totalt ved skolen, og jevnt over små trinn hvor elevtallet varierer
mellom 12 og 22 elever. Det vil si at ingen av trinnene har fullt belegg. Omlag 1/3 del av
elevene har behov for skoleskyss pga. avstand og trafikkfarlig veg.

Lunden skole
Lunden skole ligger i nordvest for Hamar sentrum. Geografisk er denne skolekretsen den
største i kommunen og dekker alle grunnkretsene i delområdet Vang nord, samt
grunnkretsen Hafsal i Vang øst.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Lunden skole har kapasitet til 50 elever på hvert trinn, totalt 350 elever. Skolen har en
spesialpedagogisk avdeling med god tilrettelegging for elever med store særskilte behov. I
skoleåret 2015/16 er det 223 elever ved Lunden skole. Antall elever per trinn varierer
mellom 26 og 40 elever, noe som gjør at det er to klasser per trinn. Ca. halvparten av
elevene har skoleskyss på grunn av lang avstand eller trafikkfarlig veg.
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Prestrud skole
Prestrud skole er lokalisert rundt tre km nordvest for Hamar sentrum i bydelen Storhamar.
Skolekretsen dekker hele delområdet Hamar vest og deler av delområdene Hamar nord og
Storhamar.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Prestrud skole har kapasitet til 75 elever på hvert trinn, totalt 525 elever. Skolen har en
velkomstklasse. I oktober 2015 var det totalt 411 elever ved skolen og det varierte mellom
52 og 67 elever per trinn. Det betyr at det er tre klasser per trinn, men ingen av trinnene har
fullt belegg. Ingen ordinære elever har skoleskyss, men flere i velkomstklassen har behov
for det.

Ridabu skole
Ridabu skole ligger om lag fem kilometer øst for Hamar sentrum. Skolekretsen dekker hele
delområdet Vang midtre og grunnkretsen Vangli i Vang øst.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Ridabu skole har en kapasitet på 50 elever per trinn, totalt 350 elever. Skolen har en
velkomstklasse. I skoleåret 2015/16 er det 255 elever på skolen. Trinnstørrelsene varierer
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mellom 26 og 42 elever, men det er bare ett trinn som er under 35 elever. Seks av trinnene
ligger mellom 35 og 42 elever. Det er noen få elever som har skoleskyss.

Rollsløkken skole
Rollsløkken skole ligger i Hamar sentrum og dekker sammen med Greveløkka skole
delområdet Midtbyen. I tillegg ligger store deler av delområdet Hamar øst i skolekretsen til
Rollsløkken skole.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Rollsløkken skole har kapasitet til å ta i mot 50 elever på hvert trinn, totalt 350 elever. Per
oktober 2015 hadde skolen totalt 308 elever, med en variasjon mellom trinnene på 32 til 53
elever. Det er bare ett trinn som har færre enn 40 elever. De andre trinnene ligger mellom
41 og 53 elever. Det er to trinn som har over 50 elever, og som dermed går over
kapasitetsgrensen per trinn. Ingen elever har her behov for ordinær skoleskyss.

Solvang skole
Solvang skole ligger ca. to km nordøst for Hamar sentrum i delområdet Vang vest.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Solvang skole har en kapasitet til 25 elever på tre trinn og 50 elever på fire trinn. Totalt vil
det si at skolen har kapasitet til 275 elever. Totalt var det i oktober 2015 registrert 213
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elever. Trinnene har mellom 24 og 40 elever. De fire trinnene som har to klasser varierer
mellom å ha 28 til 40 elever. I tillegg har ett trinn 26 elever, dvs. en elev for mye i forhold til
angitt kapasitet. Ingen elever har behov for ordinær skoleskyss.

Storhamar skole
Storhamar skole er Hamars nest største barneskole. Den ligger i Hamar sentrum, og
skolekretsen dekker deler av delområdene Storhamar og Hamar nord.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Storhamar skole har kapasitet til 50 elever på hvert klassetrinn, totalt 350 elever. 339 elever
er registrert i oktober 2015 for skoleåret 2015/2016. Størrelsen på trinnene varierer mellom
43 og 53 elever. Det er to trinn som har 53 elever og går over angitt kapasitet på 50 elever
per trinn. Det er kun ordinær skoleskyss for elever i 1. trinn som er bosatt på Voldjordet.

Ajer ungdomsskole
Ajer ungdomsskole ligger i Storhamar skolekrets og mottar elever fra barneskolene
Storhamar, Prestrud og Greveløkka.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.
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Ajer ungdomsskole har kapasitet til 120 elever på hvert trinn, som vil si totalt 360 elever.
For skoleåret 2015/2015 var det i oktober registrert 361 elever. Det vil si en elev over angitt
kapasitet. Det er ingen stor variasjon mellom trinnene, det vil si mellom 118 og 123 elever.
Ingen elever har behov for ordinær skoleskyss.

Børstad ungdomsskole
Børstad ungdomsskole ligger i den østre delen av Hamar sentrum, nærmere bestemt i
delområdet Hamar øst. Skolen mottar elever fra barneskolene Greveløkka, Rollsløkken,
Solvang og Storhamar.

Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Børstad ungdomsskole har kapasitet til 110 elever per klassetrinn, totalt 330 elever. Skolen
har en velkomstklasse. I oktober 2015 var det registrert 303 elever på skolen, og antallet per
trinn varierer fra 90 til 110. Noen elever i velkomstklassen har skoleskyss.

Ener ungdomsskole
Ener ungdomsskole ligger på Ridabu, øst for Hamar sentrum. Elevene her kommer fra

barneskolene Ingeberg, Lovisenberg, Lunden og Ridabu.
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Kart: Østlandsforskning. Bildekilde: http://www.hamar.kommune.no.

Ener ungdomsskole har kapasitet til 120 elever på hvert trinn, totalt 360 elever. I oktober
2015 var det registrert 307 elever på skolen. Antallet elever varierer mellom 95 og 111
elever per trinn. Skolen har en spesialpedagogisk avdeling som er tilrettelagt for elever
med omfattende særskilte behov. Ca. halvparten av elevene har behov for skoleskyss.
I tabellen nedenfor har vi oppsummert vår gjennomgang av antall elever per trinn på de
kommunale skolene i skoleåret 2015/16.
Tabell 1: Antall elever per trinn 2015/16. Fordelt på kommunale skolene i Hamar.

Skole/trinn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sum

Greveløkka

28

23

27

29

29

26

28

190

Ingeberg

25

21

26

16

26

13

17

144

Lovisenberg

12

13

17

22

20

18

14

116

Lunden

31

26

28

40

32

32

34

223

Prestrud

52

57

61

57

57

60

67

411

Ridabu

42

41

26

35

37

37

37

255

Rollsløkken

46

43

53

41

32

52

41

308

Solvang

40

26

38

33

24

28

24

213

Storhamar

45

50

48

47

53

43

53

339

Ajer

123

118

120

361

Børstad

110

90

103

303

Ener

101

95

111

307

334

303

334

3170

Sum

321

300

324

320

310

309

315

Kilde: Hamar kommune, Oppvekst og opplæring.

Vi ser at på Lovisenberg skole er det forholdsvis lave elevtall på enkelte trinn.
Kapasitetsgrensene på barne- og ungdomstrinnet i Hamarskolen er satt til henholdsvis 25
(barneskolene) og 30 (ungdomsskolene) elever per klasse med unntak Greveløkka, hvor
grensen er på 28 elever. I tabellen indikerer røde tall trinn hvor kapasitetsgrensen blir
overskrevet. På Solvang skole er enkelte trinn merket med grønt av den grunn at de har
fått en ny paviljong med fire ekstra klasserom, slik at de kan ta inn 50 elever på fire trinn.
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4 BEFOLKNING OG ELEVTALL
Vi begynner dette kapitlet med å se på befolkningsutviklingen i Hamar kommune. Her
vises den generelle utviklingen og mer spesifikt forskjellen mellom utvikling i tettbygd og
spredtbygd strøk. Deretter ser vi på utviklingen i delområder og grunnkretser. Vår
gjennomgang viser at Hamar kommune har hatt god befolkningsvekst på 2000-tallet og
veksten har kommet i de tettbygde strøkene. Veksten er drevet av økt innflytting. Statistisk
sentralbyrås framskrivinger viser at folketallet fortsetter å vokse i nær samme takt de
kommende 15 årene som de siste 15 årene, og motoren vil fremdeles være økt innflytting. I
et tenkt tilfelle uten innflytting vil folketallet fram mot 2030 gå ned med ca. 1 300 personer.
Flyttere er gjerne unge voksne med barn, og dette er da også bakt inn i framskrivningene til
Statistisk sentralbyrå. Fram til 2030 ventes det forholdsvis god vekst i aldersgruppen 6-12
år, og noe lavere vekst i aldersgruppen 1-5 år. Uten innflytting ventes det at folketallet i
begge grupper går ned.
Befolkningsutviklingen avhenger av befolkningsstrukturen. Vi har derfor viet et eget
avsnitt til å belyse aldersstrukturen i Hamar kommune og dets delområder/grunnkretser
med spesielt fokus på de yngste aldersgruppene. De demografiske utviklingstrekkene
danner et bakteppe for diskusjonene rundt skolestruktur. I siste del av kapittelet sees
elevtallsutviklingen på de enkelte skoler opp mot befolkningsutviklingen i tilhørende
skolekrets. Denne type drøftinger er mulig å gjennomføre fordi skolekretsene i Hamar i
svært liten grad på tvers av grunnkretser. Drøftingene munner ut i prognoser for framtidig
elevtallsutvikling og eventuelle kapasitetsutfordringer på de enkelte skoler.

4.1 Befolkningsutvikling
I Hamar kommune var det ved inngangen til året 2015 registrert 29 847 innbyggere. Det
tilsvarer en vekst på 12 prosent siden år 2000. Veksten er svakere enn i Elverum, men
sterkere enn i de øvrige mjøsbyene.
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Figur 5: Befolkningsutvikling i Hamar, fylket og Norge. Indeks: 2000 = 100.
120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hamar

Elverum

Lillehammer

Gjøvik

Hedmark

Norge

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

I likhet med det store flertallet av Norges kommuner bærer også Hamar kommune preg av
økt sentralisering. Figuren nedenfor illustrerer dette. De siste 14 årene har antall
innbyggere i tettbygd1 strøk økt med 13 prosent, mens antallet i spredtbygd strøk har gått
ned med fire prosent. I dag bor 88 prosent av Hamars befolkning i tettbygd strøk, mot 84
prosent ved årtusenskiftet.
Figur 6: Befolkningsutvikling i Hamar, fordelt på tettbygd og spredtbygd strøk. Indeks: 2000 = 100.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

1

SSBs tettstedsdefinisjon:
En hus-samling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden
mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50
meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker,
idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som
naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i
tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.
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Befolkningsutviklingen kan dekomponeres i fødselsoverskudd (fødte-døde) og
flytteoverskudd (innflyttere-utflyttere). Figuren under viser at befolkningsveksten de siste
sju årene i Hamar kommune er drevet av økt innflytting. Flytteoverskuddet var i denne
perioden på ca. åtte prosent, mens fødselsunderskuddet var på en prosent. Det samme
bildet gjelder for fylket totalt og for nabokommunene Stange og Løten. Veksten i
nettoinnflyttingen til de øvrige mjøsbyene, samt Ringsaker og Elverum, var mindre i
perioden enn til Hamar. På den annen side hadde disse kommunene positive netto
fødselstall.
Figur 7: Befolkningsvekst dekomponert i fødsels- og flytteoverskudd i perioden 2008-2015.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

4.1.1

Utvikling i delområder og grunnkretser

Alle landets kommuner er delt inn i grunnkretser. Disse er mange, med dels få innbyggere,
og kan aggregeres i det SSB kaller delområder. Landet er delt inn i ca. 13 700 grunnkretser
som igjen er gruppert sammen til ca. 1 500 delområder. Innenfor et delområde kan
selvfølgelig bosettingstettheten variere mye, avhengig av bosettingen i de enkelte
grunnkretser og om delområdet er en del av et tettsted. Hamar kommune består av 89
grunnkretser som er gruppert i ni delområder.
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Figur 8: Kart over delområder og skoler i Hamar kommune.

Midtbyen er befolkningsmessig det største delområdet med ca. 4 600 innbyggerne. Dette
delområdet har også hatt sterkest befolkningsvekst siden årtusenskiftet, med en økning på
ca. 1 000 innbyggere. Vestbyen er den største grunnkretsen i Midtbyen og har alene hatt en
vekst i nevnte periode på rundt 300 innbyggere, eller ca. 60 prosent. Vang øst er
befolkningsmessig det minste delområdet.
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Figur 9: Antall innbyggere i delområder i Hamar kommune. År 2000,2008 og 2015.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

De to påfølgende tabellene viser henholdsvis de grunnkretser med sterkest og svakest
befolkningsvekst siden årtusenskiftet. På topp-ti lista er det flest grunnkretser fra
delområdet Midtbyen, og sterkest vekst er det i grunnkretsen Vestbyen. Vi ser også at det
har vært god vekst i flere grunnkretser i Storhamar, Vang midtre og Vang vest, mens Øvre
Mæhlumsløkka har holdt folketallet oppe i Hamar øst. Delområdene Hamar vest, Hamar
nord, Vang øst og Vang nord er ikke er representert på topp-ti lista.
Tabell 2: Topp 12 i befolkningsvekst på grunnkretsnivå. 2000-2015

Delområde
Midtbyen
Vang vest
Midtbyen
Storhamar
Vang vest
Vang midtre
Hamar øst
Midtbyen
Midtbyen
Vang midtre
Storhamar
Storhamar

Grunnkrets
04030405 Vestbyen
04030601 Klukehagen
04030406 Sentrum
04030204 Bondesvea
04030603 Solvang/Smeby
04030703 Ener
04030501 Øvre Mæhlumsløkka
04030403 Sagatun
04030408 Martnsplassen
04030706 Finsal/Li
04030201 Martodden
04030203 Storhamar

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.
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Antall
innbyggere
2015
898
813
491
1030
559
527
627
477
196
264
359
607

Vekst
2000-2015
336
319
188
187
164
147
124
121
115
112
101
101

Relativ vekst
2000-2015
60 %
65 %
62 %
22 %
42 %
39 %
25 %
34 %
142 %
74 %
39 %
20 %
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Østre Briskebyen i Hamar øst har hatt størst befolkningsnedgang de siste 15 årene i
absolutte tall. Deretter følger Slemsrud og Midtenga i henholdsvis Vang nord og Hamar
vest. Begge disse delområdene har for øvrig flere grunnkretser inn på bunn-ti lista. De
delområder som ikke er representert på denne lista er Midtbyen, Vang vest, Storhamar og
Vang midtre.
Tabell 3: Bunn 12 i befolkningsvekst på grunnkretsnivå. 2000-2015.

Delområde
Hamar øst
Vang nord
Hamar vest
Hamar vest
Hamar vest
Hamar vest
Vang nord
Vang nord
Vang vest
Hamar nord
Vang nord
Vang øst

Grunnkrets
04030509 Østre Briskebyen
04030903 Slemsrud
04030108 Midtenga
04030109 Sørenga
04030104 Østre Furuberget
04030110 Nordenga
04030905 Kolstad/Spaberg
04030907 Nystuen/Bergset sag
04030609 Ingeberg
04030303 Ajer
04030908 Østås
04030806 Dørum

Antall
innbyggere
2015
198
387
491
321
563
356
189
172
662
250
253
168

Vekst
2000-2015
-65
-57
-53
-34
-31
-31
-31
-31
-26
-25
-18
-17

Relativ vekst
2000-2015
-25 %
-13 %
-10 %
-10 %
-5 %
-8 %
-14 %
-15 %
-4 %
-9 %
-7 %
-9 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

Vi vil senere i notatet komme inn på befolkningsutviklingen i de enkelte skolekretser. De
beregnes ved å se på utviklingen i tilhørende grunnkretser.

4.2 Befolkningsstruktur
Sentralisering og befolkningsutvikling i delområder og bydeler er selvfølgelig et viktig
demografisk moment ved drøfting av skolestrukturendringer. En annen viktig faktor er
befolkningssammensetning, og da spesielt antallet i aldersgruppen 6-15 år. Tabellen under
viser aldersfordelingen i kommunene i Hamarregionen, i Hedmark og nasjonalt for ti
aldersklasser. Oppdelingen er gjort etter en bevist tankegang. Den første gruppen er 0åringer. De fleste i denne gruppen har ikke begynt i barnehagen enda. Neste aldersgruppe
er de i barnehagealder, dvs. 1-5 år. Den tredje og fjerde aldersgruppen er i henholdsvis
barne- (6-12 år) og ungdomsskolealder (13-15 år), mens de i den femte gruppen (16-19 år)
går i videregående skole. I aldersgruppen 20-24 år er en stor andel studenter. Yrkesaktiv
alder er stort sett mellom 25-66 år. Denne gruppen har vi delt i to. I den yngste gruppen
(25-44 år) er mange i etablererfase med barn i barnehage-/skolealder. Den nest eldste
aldersgruppen (67-79 år) representerer den typiske pensjonstiden, og her snakker vi om
relativt unge gamle. Mange har helsa i behold og for øvrig ressurser til et aktivt liv. Den
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eldste aldersgruppen er 80 år og eldre. Det er her aldringen virkelig krever omsorg, fra
familie, venner og det offentlige apparat.
Tabell 4: Befolkningen aldersfordelt. Hamarregionen, Hedmark og Norge. 1.1.2015.

0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år +
Sum

Hamar
Ringsaker
0,8 %
0,9 %
5,1 %
5,5 %
7,6 %
8,2 %
3,3 %
3,9 %
5,0 %
5,3 %
30,7 %
30,2 %
29,5 %
29,8 %
11,9 %
11,3 %
6,1 %
4,8 %
100,0 %
100,0 %

Løten
0,9 %
5,5 %
7,8 %
3,3 %
5,1 %
30,2 %
30,7 %
11,9 %
4,7 %
100,0 %

Stange
Hedmark
1,0 %
0,9 %
5,8 %
5,1 %
7,8 %
7,7 %
3,7 %
3,6 %
5,5 %
5,1 %
30,0 %
29,2 %
29,9 %
30,5 %
11,3 %
12,2 %
5,1 %
5,7 %
100,0 %
100,0 %

Norge
1,1 %
6,1 %
8,4 %
3,7 %
5,1 %
34,1 %
27,6 %
9,7 %
4,3 %
100,0 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

Hamar kommune, Hamarregionen og Hedmark fylke har alle en noe eldre befolkning enn
landsgjennomsnittet. 18 prosent av Hamars innbyggere er i pensjonsalder (67 år og eldre),
mens andelen nasjonalt er på 14 prosent. Andelen i både førskole- og grunnskolealder i
Hamar er litt lavere enn for landet totalt.
Blant kommunene i Hedmark varierer aldersstrukturen en god del, avhengig av
kommunestørrelse og bostedstetthet. I byene og øvrig tett befolkede områder er det
generelt en yngre befolkning enn i de mer spredtbygde strøkene. De samme tendenser kan
dels sees i innad i Hamar kommune. Det faller litt utenfor dette prosjektet å gå i detalj i
befolkningsstrukturvariasjoner i Hedmark, men det er relevant å vie litt plass for
variasjonene innenfor kommunegrensen.
Tabellen under viser aldersstrukturen i delområder i Hamar kommune. De røde cellene
markerer prosentandeler høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Vang øst og Vang vest
er de eneste delområdene hvor andelen i førskolealder er større enn på landsbasis. Dvs. en
større andel i aldersgruppen 0-5 år. De samme delområdene, samt Storhamar, Hamar nord
og Vang nord, har også en høyere andel av befolkningen i barneskolealder enn landet
totalt. I motsatt ende av skalaen skiller Hamar vest og Midtbyen seg ut med en liten andel
i førskole- og grunnskolealder og en sterkt aldrende befolkning.
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Tabell 5: Befolkningen aldersfordelt. Delområder i Hamar kommune. 1.1. 2015.

0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år +
Sum
Antall

Hamar
Storvest
hamar
0,6 %
0,9 %
4,0 %
5,2 %
6,6 %
8,5 %
2,5 %
4,2 %
4,8 %
5,5 %
27,0 % 30,3 %
31,9 % 31,1 %
15,3 % 10,6 %
7,5 %
3,7 %
100,0 % 100,0 %
4567
3191

Hamar
nord
Midtbyen
0,5 %
0,7 %
4,6 %
3,6 %
9,2 %
4,7 %
4,2 %
2,0 %
5,8 %
3,5 %
26,5 %
36,4 %
31,1 %
26,9 %
13,7 %
12,7 %
4,4 %
9,4 %
100,0 % 100,0 %
2816
4617

Hamar
øst
0,8 %
5,4 %
7,2 %
3,5 %
4,8 %
32,2 %
28,2 %
10,8 %
7,1 %
100,0 %
3785

Vang
vest
1,1 %
6,5 %
8,8 %
3,4 %
5,0 %
29,6 %
28,1 %
12,2 %
5,3 %
100,0 %
3631

Vang
Vang
Vang
midtre
øst
nord
1,0 %
1,3 %
1,0 %
5,8 %
6,7 %
6,0 %
8,3 %
9,0 %
9,9 %
3,7 %
4,0 %
3,7 %
6,3 %
5,5 %
4,6 %
30,0 % 32,2 % 29,8 %
27,5 % 29,5 % 32,3 %
10,3 %
8,5 %
9,0 %
7,0 %
3,3 %
3,7 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %
2746
2040
2403

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

Tabellen over gir oss kun informasjon om den relative aldersfordelingen i et delområde. I
en skolestruktursammenheng er det vel så relevant å se på befolkningsfordelingen mellom
delområdene i kommunen. Senere vil vi se nærmere på dette ned på grunnkretsnivå
innenfor de enkelte skolegrenser. Tabellen under viser hvor stor andel av befolkningen i
de ulike aldersklasser bor i Hamar. Dvs. at vi har snudd prosentueringen fra vertikal i
tabell 4 til horisontal i tabell 5. Vi gjør oppmerksom på at summene i tabell 4 og 5 avviker
med 51 innbyggere i forholdt til totalantallet på 29 847 i kommunen. Dette skyldes at på et
så detaljert geografisk nivå er det enkelte innbyggere i statistikken som blir uplassert i
forhold til grunnkrets og delområde.
Tabell 6: Aldersfordeling på delområder i Hamar kommune. 1.1. 2015.

0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år +
Sum

Hamar Stor- Hamar
vest
hamar nord
10 %
11 %
6%
12 %
11 %
8%
13 %
12 % 11 %
11 %
14 % 12 %
15 %
12 % 11 %
14 %
11 %
8%
17 %
11 % 10 %
20 %
10 % 11 %
19 %
6%
7%
15 %
11 %
9%

Midt- Hamar Vang Vang Vang Vang
byen
øst
vest midtre øst nord
13 % 12 % 16 % 11 % 11 % 10 %
11 % 13 % 15 % 10 %
9 % 10 %
9 % 12 % 14 % 10 %
8 % 10 %
9 % 14 % 13 % 10 %
8% 9%
11 % 12 % 12 % 12 %
8% 7%
18 % 13 % 12 %
9%
7% 8%
14 % 12 % 12 %
9%
7% 9%
17 % 12 % 13 %
8%
5% 6%
24 % 15 % 11 % 11 %
4% 5%
15 % 13 % 12 %
9%
7% 8%

Sum Antall
100 %
253
100 % 1525
100 % 2283
100 %
988
100 % 1479
100 % 9119
100 % 8782
100 % 3536
100 % 1831
100 % 29796

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det bor flest mennesker i Hamar vest og Midtbyen, og at disse
delområdene også har klart de største andelene pensjonister. Befolkningen i de yngste
aldersgruppene, dvs. 0-år og 1-5 år, er forholdsvis likt fordelt mellom delområdene.
Unntaket er Hamar nord og Vang vest med henholdsvis betydelig lavere og høyere
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andeler. Blant innbyggerne i grunnskolealder er det en litt lavere andel bosatt i Midtbyen
og Vang øst enn i resten av kommunen.

4.3 Befolkningsframskrivinger
Dagens befolkning er en viktig forutsetning for hvordan den framtidige befolkningen blir,
særlig for egen reproduksjonsevne. Slik situasjonen i de siste årene i Norge har vært, har
flyttebevegelser, framfor alt knyttet til arbeidsinnvandring, bidratt til at det i flere
kommuner er registrert befolkningsvekst som den egne befolkningen ikke gir grunnlag for.
I resten av kapitlet ser vi på Statistisk sentralbyrås framskrivinger, dels med middels
fertilitet, dødelighet, mobilitet og innvandring (MMMM-alternativet) og dels med null
flytting og innvandring (MM00)2. Det siste alternativet kan være et litt forenklet uttrykk for
egen reproduksjonsevne.
Fra 2015 til 2030 foreskriver SSB ved middelalternativet en befolkningsvekst i Hamar
kommune på rundt 3 500 personer eller 12 prosent. I det alternative scenariet med null
flytting og innvandring ventes fire prosent nedgang i folketallet de kommende 15 årene.
Figur 10: Befolkningsframskriving til 2030. Indeks, År 2000=100. MMMM og MM00.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

Figuren under viser faktisk befolkningsutvikling for de i barnehage-, barneskole- og
ungdomsskolealder fra 2000 til 2015, og videreført med SSBs framskrivinger fram til 2030.
Den heltrukne linja viser middelalternativet og den stiplete linja viser utviklingen ved null
2

Tallene i SSBs modeller baserer seg på den registrerte utviklingen de siste åra, og er kun
trendframskrivinger. Det tas ikke hensyn til om det i referanseperioden har vært spesielle forhold som bør
tas ut i modellene.
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flytting og innvandring. For barnehagegruppen ventes det ved middelalternativet en vekst
på 100 personer fra i dag og fram til 2020 og ytterligere 102 flere i 2030. Barneskolegruppen
ventes å få en befolkningsvekst ved middelalternativet på 115 fram til 2020 og på 268 fra
2020 til 2030. I ungdomsskolegruppen ventes befolkningsantallet ved middelalternativet å
øke med 44 de kommende fem årene og med ytterligere 86 fram mot 2030. Det er som
forventet at veksten i absolutte tall i årene framover er sterkest i barneskolealder, siden
denne gruppen favner det største aldersintervallet av de tre gruppene. Det som er mer
interessant i så måte er at den prosentuelle veksttakten også er størst. I tillegg er det
absolutte og relative avviket mellom middelalternativet og alternativet uten innflytting
fremover også størst i denne gruppen. Vi kan dermed konkludere med at
befolkningsveksten fremover blant Hamars befolkning i aldersgruppen 1-15 år drives av
økt innflytting, og innflyttingstakten er sterkest blant familier med barn i barneskolealder.
Figur 11: Aldersfordelt befolkningsframskriving. År: 2000-2030. MMMM og MM00.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Østlandsforskning.

4.4 Elevtall
I dette delkapitlet gjennomgås elevtallsutviklingen i kommunen og statistikk fordelt på de
enkelte skoler. Videre anslås elevtallsutviklingen framover. Forventningene baseres dels på
befolkningsstatistikk. Det eksisterer ikke egen befolkningsstatistikk for de enkelte
skolekretser i dag, så vi har beregnet folketallet innenfor de enkelte skolekretser ved bruk
av befolkningsstatistikk for grunnkretser. Før vi går ned i detaljer på de enkelte skoler, vil
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vi se på utviklingen i elevtall samlet sett for Hamarskolene i forhold til hva som var
forventet ut fra fødselstall.

4.4.1

Faktisk og forventet elevtall ut fra fødselstall i Hamar kommune

Fødselstallene i en kommune gir en indikasjon på framtidig elevtall i kommunen. F.eks. vil
fødselstallene for årene 1995-2004 gi en indikasjon for elevtallet i grunnskolen i 2010/11 og
fødselstallene i perioden 1999-2008 for elevtallet i 2014/15. Sammenligner vi fødselstallene
for perioden 1995-2008 med skoleårene 2010/11 – 2014/15 er det gjennomgående et avvik på
ca. 500 flere elever enn det fødselstallene tilsier. Dvs. ca. 16 prosent avvik. Avviket skyldes
dels nettoinnflytting og dels elever bosatt utenfor kommunen.
Figur 12: Elevtall og forventet elevtall ut fra fødselstall. Skoleåret 2010/11 - 2014/15.
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Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

I de videre drøftingene går vi ned på barneskolenivå og ser på elevtallsutviklingen i
forhold til befolkningsutviklingen i grunnkretsene. Med utgangspunkt i disse dataene
drøftes forventet elevtallsutvikling framover. I den sammenheng er det også interessant å
se på om alle innbyggerne i skolepliktig alder innenfor en skolekrets er elever på tilhørende
skole, eller om de har valgt å gå i en annen skolekrets evt. på en privatskole. Måten vi gjør
dette på er å sammenligne antall innbyggere i skolepliktig alder (6-12 år) i grunnkretsene
tilhørende skolekretsen med antall elever på skolen. Vi kan dermed beregne netto inn- eller
utpendling til skolekretsen. Svakheten ved denne metoden er at folketallet gjelder per 1.1.
mens elevtallet rapporteres i oktober. Innbyggere i barneskolealder som har flyttet inn eller
ut av skolekretsen før 1. oktober får vi dermed ikke tatt hensyn til. Til tross for denne evt.
feilkilden får vi fram tydelige trender på flere av skolene i Hamar kommune.
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Greveløkka skole

Skoleåret 2015/16 er det 190 elever på Greveløkka skole. Siden etableringen av skolen i 2002
har det vært flere elever ved skolen enn innbyggere i aldersgruppen 6-12 år. Dvs. at det er
en nettoinnpendling til skolen, og inneværende skoleår (2015/16) er den på 15 personer
(figur 13). Utviklingen i nettoinnpendlingen har riktig nok hatt en nedadgående trend de
senere årene. Rektor ved Greveløkka skole forklarer innpendlingen av elever med at det
gjennom flere år har vært stor pågang om å få gå på Greveløkka fra foreldre med elever
som er bosatt utenfor skolekretsen. Det er ulike argumenter som fremmes i søknadene.
Oftest handler det om avstand og skolevei, eller at elevene har eldre søsken som går på
Greveløkka. Skolen har et godt omdømme sier rektor, og tror det ligger bak mange av
søknadene om å få gå på Greveløkka. Det er flest søknader i forbindelse med skolestart,
men det kommer også søknader om bytte av skole pga. av manglende trivsel på den
tidligere skolen. Det kan gå begge veier understreker rektor, både til og fra Greveløkka.
Rektors inntrykk er at ønsket om å få gå på Greveløkka handler om tilhørighet og folks
forventning om å få gå på skole der de bor.
Elevtallsutviklingen de senere årene ved Greveløkka skole er langt over hva vi kunne
forvente ut fra tidligere års fødselstall, og det går også flere elever på skolen enn bosatte i
skolekretsen, dvs. nettoinnpendling av elever. Vi har i figur 13 erstattet fødselstall med
null-åringer i våre beregninger på kretsnivå pga. datatilgangen, men antar at det gir noe av
de samme resultater. Figuren viser altså at det er et relativt stort avvik mellom faktiske
elevtall og det som en kan forvente ut fra tidligere års fødselstall. Dvs. at det er
nettoinnflytting til skolekretsen av barnefamilier.
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Figur 13: Elev- og befolkningstall. Greveløkka skole 2002/03 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Greveløkka skolekrets er altså en nettoinnpendlingskrets og en innflytterkrets for
barnefamilier. Hva kan så forvente av elevtall framover i denne skolekretsen? Hvis vi
legger til grunn en enkel framskrivningsmodell fram til skoleåret 2020/21 basert på antall
innbyggere i aldersgruppen 0-5 år i dag, holder elevtallet seg på dagens nivå i et par år
framover, for deretter å avta. Estimatet forutsetter at dagens 5 åringer begynner på skolen
til neste år, 4-åringene om to år osv. og ingen flytting i perioden (evt. nettoinnflytting i alle
alderskull er lik null). Høyst sannsynlig er dette en underestimering av den faktiske
utviklingen framover.
Vi har derfor laget en alternativ framskrivningsmodell hvor siste års utvikling blir bedre
hensyntatt. Nærmere bestemt har vi gjort en lineær framskriving de kommende fem år,
basert på årlig vekstrate de siste åtte årene. Den lineære framskrivingsmodellen gir en
vekst på 14 elever i løpet av de kommende fem årene. Vi tror den lineære
framskrivningsmodellen treffer ganske godt for elevtallsutviklingen, og venter derfor noe
elevtallsvekst de kommende årene på Greveløkka skole.
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Figur 14: Forventet elevtallsutvikling på Greveløkka skole.
220
204

200
190

180

175

160
140
120
100

Elevantall

Forventet utvikling
uten flytting

Forventet ut fra en
lineær framskriving

Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Framtidige kapasitetsutfordringer på Greveløkka skole
I tabellen nedenfor har vi lagt inn forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor. De røde cellene viser på hvilke trinn det kan forventes kapasitetsproblemer de
neste fem årene, gitt grensen på 28 elever per trinn og at det ikke skjer flytting verken ut
eller inn til skolekretsen.
Tabell 7: Framtidige elevtall på Greveløkka skole ved ingen flytting.

År
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

1.
klasse
21
23
23
26
31
28
25

2.
klasse
23
23
26
31
28
23
27

3.
klasse
23
26
31
28
23
27
28

4.
klasse
26
31
28
23
27
29
28

5.
klasse
31
28
23
27
29
29
27

6.
klasse
28
23
27
29
29
26
26

7.
klasse
23
27
29
29
26
28
27

Sum
175
181
187
193
193
190
188

Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det er to til tre trinn som har kapasitetsproblemer hvert skoleår på
Greveløkka de neste fem årene. Det er imidlertid sannsynlig at flere trinn vil få
kapasitetsproblemer enn antydet i tabellen fordi Greveløkka er en innflyttingskrets. Det er
et generasjonsskifte i boligområdene rundt Greveløkka og det vil enda noen år fremover
være tilflytting av småbarnsfamilier i området.
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I desember 2015 er det registrert 28 1. klassinger for skoleåret 2016/17. I tabell 7 anslår vi at
elevtallet blir 31. Vi er altså nært opp mot anslått elevtall åtte måneder før skolestart, og
siden dette er en innflyttingskrets, er sannsynligheten stor for at kapasitetsgrensen på 28
elever blir sprengt for 1. klasse kommende skoleår. Det er for øvrig lagt inn utbygging av
Greveløkka skole for 101 mill. kroner i Handlings- og økonomiplan for perioden 2016-2019.
Dette vil gi skolen en kapasitetsvekst på 196 elever (28x7).

4.4.3

Ingeberg skole

Antall elever på Ingeberg skole, og antall innbyggere i tilhørende skolekrets, har ligget
stabilt på rundt 140 siden år 2000. I dag er elevtallet på 144 og innbyggertallet i
aldersgruppen 6-12 år på 138, dvs. nettoinnpendling på seks. Rektor ved Ingeberg skole
forteller at de har flere elever som søker seg til skolen enn elever som flytter fra skolen. Det
varierer fra år til år hvor mange søknader de får. I år har de fått fem søknader, som ikke er
uvanlig. Søknadene kommer både før skolestart og løpet av skoleløpet, og det handler i
hovedsak om flytting, dvs. at elever som flytter ut av skolekretsen søker om å få fortsette ut
skoleløpet eller at det kommer noen flyttende til skolen. Det kommer også noen søknader
som omhandler at elever mistrives på andre skoler. Dette kan forekomme andre veien
også.
De senere årene har det vært et stort avvik i elevtall og forventet elevtall ut fra tidligere
fødselstall i skolekretsen. Dette indikerer at det er en skolekrets med forholdsvis høy
innflytting av barnefamilier.
Figur 15: Elev- og befolkningstall. Ingeberg skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.
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Vi tror at elevtallet i denne skolekretsen vil få et løft de to kommende årene. Antall
førskolebarn per i dag peker i den retning. Videre er det ingen grunn til å tro at
innflyttingstakten blant småbarnsforeldre skal avta. Hvis vi legger en lineær framskriving
til grunn, basert på utviklingen de siste åtte årene, vil elevtallet holde seg stabilt. I figuren
nedenfor vises utviklingsforløpet basert på dagens elevtall og antall barn i aldersgruppen
0-5 år, og ved en lineær fraskrivning. Vi forventer at den lineære prognosen underestimerer
elevtallsutviklingen noe framover.
Figur 16: Forventet elevtallsutvikling på Ingeberg skole.
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Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Framtidige kapasitetsutfordringer på Ingeberg skole
I tabellen nedenfor har vi lagt inn forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor. De røde cellene viser på hvilke trinn det kan forventes kapasitetsproblemer de
neste fem årene, gitt grensen på 25 elever per trinn og at det ikke skjer flytting verken ut
eller inn til skolekretsen.
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Tabell 8: Framtidige elevtall på Ingeberg skole ved ingen flytting.

År
1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse
2020-21
20
22
18
27
22
2019-20
22
18
27
22
25
2018-19
18
27
22
25
21
2017-18
27
22
25
21
26
2016-17
22
25
21
26
16
2015-16
25
21
26
16
26
2014-15
19
24
18
24
14

6. klasse 7. klasse
25
21
21
26
26
16
16
26
26
13
13
17
17
18

Sum
155
161
155
163
149
144
134

Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

De neste fem årene vil det være et par trinn som til enhver tid har kapasitetsproblemer.
Samtidig så antar vi at Ingeberg vil ha noe innflytting og det kan gi kapasitetsproblemer på
flere trinn gitt dagens elevtallsgrense per trinn. Desemberregistreringen av 1. klassinger
for kommende skoleår er på 21, dvs. om lag som anslått i tabell 8.

4.4.4

Lovisenberg skole

I Lovisenberg skolekrets har det de siste åtte årene vært færre elever enn antall innbyggere
i aldersgruppen 6-12 år. Dvs. nettoutpendling av skoleelever. I inneværende skoleår er
elevtallet 116. Skolen får ikke mange søknader fra foreldre med barn utenfor skolekretsen.
Det hender at det er elever som flytter fra skolekretsen som søker om å få fortsette. Skolen
erfarer at det ved skolestart er noen foreldre som søker om å gå på Ridabu skole fordi
elevene er bosatt på grensa mellom skolene. I fjor var det også en del elever som søkte seg
til privatskoler forteller rektor ved Lovisenberg skole. Våre dokumenter fra Hamar
kommune viser at det er 13 elever Lovisenberg skolekrets som går på privatskolene
Hedmarken friskole, Steinerskolen og Hamar Montessoriskole. De siste to årene har de ved
skolen opplevd at to-tre elever ved samme trinn har søkt seg til en annen skole.
Det er litt flere elever enn det som en skulle ha forventet ut fra tidligere fødselstall. Dvs. det
er noe innflytting, men avviket er lite og bør ikke vektlegges i stor grad.
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Figur 17: Elev- og befolkningstall. Lovisenberg skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/ Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Antall førskolebarn i Lovisenberg skolekrets tilsier at elevtallet vil bli redusert de
kommende årene. Innflytting av barnefamilier kan dempe nedgangen, og sågar holde
nivået stabilt hvis de siste års trend vedvarer. Begge våre framskrivningsmodeller peker i
retning av litt færre elever om 5 år enn i dag, men vi tror økt innflytting stabiliserer nivået.
Figur 18: Forventet elevtallsutvikling på Lovisenberg skole.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.
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Framtidige kapasitetsutfordringer på Lovisenberg skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor. De røde cellene viser på hvilke trinn det kan forventes kapasitetsproblemer de
neste fem årene, gitt grensen på 25 elever per trinn, og at det ikke skjer flytting verken ut
eller inn til skolekretsen.
Tabell 9: Framtidige elevtall på Lovisenberg skole ved ingen flytting.

År
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
16
24
9
20
16
12
13
24
9
20
16
12
13
17
9
20
16
12
13
17
22
20
16
12
13
17
22
20
16
12
13
17
22
20
18
12
13
17
22
20
18
14
13
16
22
23
19
14
8

Sum
110
111
109
120
118
116
115

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det er ingen trinn som står overfor kapasitetsproblemer de neste fem
årene, gitt dagens elevtallsgrense og ingen flytting. Det er jevnt over forventet få elever per
trinn fremover og god kapasitet selv ved noe tilflytting til kretsen. Registrering av 1.
klassinger i desember 2015 for neste skoleår samsvarer med antallet i tabell 9.

4.4.5

Lunden skole

De siste åtte årene har det vært en svak positiv trend i antall elever ved Lunden skole, og
antallet elever har i perioden økt med 38. Antall innbyggere i aldersgruppen 6-12 år i
skolekretsen var ved begynnelsen av 2000-tallet godt over elevtallene, men har de senere
årene konvertert mot samme antall. Dette er i tråd med rektor ved Lundens skoles
erfaringer når det gjelder søknader om bytte av skole. De få søknadene de får handler om
elever som er bosatt på grensen mot naboskolene og det går begge veier om de søker seg
fra Lunden eller til Lunden. Det er fire elever fra Lunden skolekrets som går på private
skoler i følge dokumentene vi har fått fra Hamar kommune. Lunden skole har en
spesialpedagogisk avdeling som har elever fra tilhørende andre skolekretser i Hamar
kommune og andre kommuner. Det gjelder ca. ti elever, men varierer fra år til år.
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Figur 19: Elev- og befolkningstall. Lunden skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

En lineær framskriving av elevtallet gir en vekst på 28 elever de kommende fem årene.
Framskriving basert på antall førskolebarn i skolekretsen, dagens antall elever og ingen
flytting gir en nedgang på 27 elever. Vi vil anta at veksten ligger et sted i mellom.
Figur 20: Forventet elevtallsutvikling på Lunden skole.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.
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Framtidige kapasitetsutfordringer på Lunden skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor.
Tabell 10: Framtidige elevtall på Lunden skole ved ingen flytting.

År
1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
2020-21
26
32
28
20
33
31
26
2019-20
32
28
20
33
31
26
28
2018-19
28
20
33
31
26
28
40
2017-18
20
33
31
26
28
40
32
2016-17
33
31
26
28
40
32
32
2015-16
31
26
28
40
32
32
34
2014-15
27
29
38
33
32
33
33

Sum
196
198
206
210
222
223
225

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at slik situasjonen er i dag, med en grense på 50 elever per trinn, vil det ikke
være kapasitetsutfordringer ved noen av trinnene ved Lunden skole. Det antas en stabil
befolkningsvekst, men ikke så stor vekst at det vil medføre kapasitetsutfordringer.
Foreløpige registreringer av elever for kommende skoleår gir 19 1. klassinger i 2016/17, mot
33 i tabellen over. Dette er et svært stort avvik som antakeligvis ikke kan kun forklares med
flyttinger i løpet av året. Vi er derfor noe usikre på datakvaliteten her.

4.4.6

Prestrud skole

Prestrud Skole er Hamars største med 411 elever i skoleåret 2015/16. Både antall elever
ved Prestrud skole og antall innbyggere i barneskolealder i skolekretsen har holdt seg
forholdsvis stabilt de senere årene, men det er et relativt stort avvik i favør av antall
innbyggere. Det er færre elever enn innbyggerantallet tilsier. På den annen side har det i
flere år vært et høyere antall elever enn tidligere fødselstall tilsier. Småbarnsfamilier flytter
altså til skolekretsen, men forholdsvis mange velger å sende barna sine til en annen
skolekrets. En forklaring kan være at elever får gå i den skolekretsen de tilhørte før flytting
til Prestrud. Rektor ved skolen forteller også at det er noen skolebytter i forbindelse med
skolestart av foreldre som ønsker at barna skal gå på Storhamar som er naboskolen.
Nærhet til skolen og venner er argumentene for å ønske seg til en annen skole.
Dokumentene vi har fått fra Hamar kommune viser også at det er 16 elever som bor i
Prestrud skolekrets som går på privatskolene rundt Hamar, dvs. Steinerskolen og Hamar
Montessoriskole. Det er ti elever som bor ved kommunegrensen til Ringsaker som går på
Stavsberg skole.
Det er likevel et stort avvik (-90) mellom antall elever og antall innbyggere i skolealder som
det er vanskelig å forklare fullt ut. Vi har sjekket ut at grunnkretsene stemmer overens med
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skolegrensene bortsett fra området der Domkirkeodden ligger. Det er ikke mange
potensielle boliger med barn i skolealder i det området, og det skulle heller slått positivt ut
for Prestrud om elever som tilhører Storhamar skolekrets ble telt inn i Prestruds krets.
Figur 21: Elev- og befolkningstall. Prestrud skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Vi venter at elevtallet de kommende fem årene vil være på dagens nivå. Både en lineær
framskriving basert på de siste åtte års utvikling og en framskriving basert på dagens
innbyggertall indikerer stabilitet framover.
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Figur 22: Forventet elevtallsutvikling på Prestrud skole.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Framtidige kapasitetsutfordringer på Prestrud skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor.
Tabell 11: Framtidige elevtall på Prestrud skole ved ingen flytting.

År
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
62
51
48
72
65
52
57
51
48
72
65
52
57
61
48
72
65
52
57
61
57
72
65
52
57
61
57
57
65
52
57
61
57
57
60
52
57
61
57
57
60
67
56
60
58
52
61
66
70

Sum
407
406
412
421
409
411
423

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det ikke vil være kapasitetsutfordringer ved Prestrud skole de neste fem
årene, gitt grensen på 75 elever og null nettoinnflytting. Det antas en stabil
befolkningsvekst, samtidig som vi vet at det er flere områder i skolekretsen hvor det
bygges boliger som er relevante for småbarnsfamilier som kan bidra til økt elevtall. Det
gjelder både Martodden ved Domkirkeodden og Vold ved grensen til Stavsberg i
Ringsaker kommune. Det sistnevnte boligområdet ligger helt i ytterkanten av Prestrud
skolekrets og forholdsvis langt unna skolen. Stavsberg skole i Ringsaker ligger nærmere
geografisk og hittil har Hamar kommune kjøpt skoleplasser der til noen av sine elever. Det
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har vært diskutert en interkommunal skole ved utbyggingen av Stavsberg skole med tanke
på boligbyggingen i dette området, men det er ikke satt i gang et konkret samarbeid om
dette. Antall elever som går i mottaksklassen vil variere fra år til år, men slik
flyktningsituasjonen har utviklet seg det siste året er det grunn til å tro at antallet kan øke
noe.
Elevtallene framover i tabellen over baserer seg som nevnt på dagens elevtall og
befolkningsstatistikk over barn førskolealder i skolekretsen. De siste registrerte tallene for
skoleåret 2016/17 (per desember 2015) er på 74 1. klassinger, dvs. 9 flere enn oppgitt i
tabellen. En plausibel forklaring på avviket er innflytting av barnefamilier i perioden
mellom måletidspunktet i januar for befolkning og i desember for elever kommende
skoleår. Uansett forklaring tyder siste registrerte tall på at framtidige elevtall i tabellen over
er noe underestimert.

4.4.7

Ridabu skole

På Ridabu skole har det etter årtusenskiftet vært en jevn elevtallsvekst fram til toppåret
2007/08 med 269 elever. Deretter har antallet beveget seg litt nedover og er i dag på 255
elever.
Det har vært om lag like mange elever ved skolen som antall innbyggere i aldersgruppen 612 år i grunnkretsen de siste 15 årene. Ridabu har en mottaksklasse med varierende antall
elever fra flere skolekretser i Hamar kommune. Samtidig er det ni elever som er bosatt i
skolekretsen som går på private skoler ifølge dokumenter vi har fått fra Hamar kommune.
Rektor forteller at de de to siste årene har fått en del søknader fra foreldre som har søkt
barna sine hit fremfor skolen de hører til. Det gjelder elever fra flere andre skoler i
kommunen. Ønske om bytte av skole handler som regel om trivsel på skolen. Det kommer
også noen søknader ved skolestart relatert til at som har eldre søsken som går på Ridabu.
Trivsel og søsken er argumenter som også benyttes for elever tilhørende Ridabu som søker
seg til andre skoler i kommunen.
Avviket mellom forventet og faktisk antall elever de to siste årene tyder på sterk innflytting
til skolekretsen av barn som har begynt på skolen i 2014 og 2015.
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Figur 23: Elev- og befolkningstall. Ridabu skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

En lineær framskriving tilsier svak nedgang, men her har man tatt utgangspunkt i toppåret
2007/08. Befolkningstallene tilsier noe vekst fremover. Vi tror det siste er tilfellet. Dvs. at de
tre siste årenes positiv trend vedvarer og at elevtallet dermed tiltar noe de kommende fem
årene.
Figur 24: Forventet elevtallsutvikling på Ridabu skole.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.
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Framtidige kapasitetsutfordringer på Ridabu skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor.
Tabell 12: Framtidige elevtall på Ridabu skole ved ingen flytting.

År
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
38
44
29
34
42
42
41
44
29
34
42
42
41
26
29
34
42
42
41
26
35
34
42
42
41
26
35
37
42
42
41
26
35
37
37
42
41
26
35
37
37
37
42
28
33
32
37
34
40

Sum
270
258
249
257
260
255
246

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det ved Ridabu ikke vil være kapasitetsutfordringer ved noen av trinnene
de neste fem årene, gitt grensen på 50 elever og null nettoinnflytting. Det varierende
antallet elever som mottaksklassen ved skolen vil ha, ser ut til å kunne håndteres innenfor
den kapasiteten det antas at Ridabu har. Det er forholdsvis mange ledige plasser per trinn.
Desemberregistreringen av 1. klassinger kommende skoleår er i tråd med tabellen over.

4.4.8

Rollsløken skole

Elevtallet på Rollsløkken skole har ligget på rundt 300 siden årtusenskiftet. Antall
innbyggere i skolekretsen i aldersgruppen 6-12 år var fram til skoleåret 2011/12 noe høyere
enn elevtallet ved skolen. Dvs. nettoutpendling av elever fra skolekretsen. Siden skoleåret
2012/13 har antallet elever og antall innbyggere i barneskolepliktig alder i grunnkretsen
vært nær sammenfallende. Rektor er ny i stillingen og har ikke fått så mange søknader
hittil, men han er kjent med at det er noen elever som bor på grensen mellom Greveløkka
og Rollsløkken som søker seg til Greveløkka skole fordi den ligger geografisk nærmere.
Ellers er inntrykket til rektor få søknader både inn og ut av skolen.
De senere årene kan det se ut til å ha vært noe nettoutflytting fra skolekretsen av
småbarnsforeldre. Avviket mellom antall elever og hva som en skulle forvente ut fra
tidligere fødselstall peker i den retning.
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Figur 25: Elev- og befolkningstall. Rollsløkken skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Ut i fra antall barn i førskolealder kan det ventes forholdsvis sterk elevtallsvekst på
Rollsløkken skole de kommende fem årene. På den annen side vil antakelig utflytting fra
kretsen av småbarnsfamilier dempe utviklingen. De siste års tall tyder på dette. En lineær
framskriving basert på siste åtte års utvikling tilsier forholdsvis stabilt nivå framover. Vi
venter at elevtallet holder seg på om lag samme nivå de kommende fem årene.
Figur 26: Forventet elevtallsutvikling på Rollsløkken skole.
350
340

337

330
320
312

310
308

300
290
280
270
260

Elevantall

Forventet utvikling
uten flytting

Forventet ut fra en
lineær framskriving

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.
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Framtidige kapasitetsutfordringer på Rollsløkken skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor. De røde cellene viser på hvilke trinn det kan forventes kapasitetsproblemer de
neste fem årene, gitt grensen på 50 elever per trinn og at det ikke skjer flytting verken ut
eller inn til skolekretsen.
Tabell 13: Framtidige elevtall på Rollsløkken skole ved ingen flytting.

År
1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
2020-21
53
46
46
48
55
46
43
2019-20
46
46
48
55
46
43
53
2018-19
46
48
55
46
43
53
41
2017-18
48
55
46
43
53
41
32
2016-17
55
46
43
53
41
32
52
2015-16
46
43
53
41
32
52
41
2014-15
41
52
41
30
50
39
50

Sum
337
337
332
318
322
308
303

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at gitt dagens befolkning i skolekretsen og med 50 elever per trinn, vil det
være et par trinn hvert år som har kapasitetsutfordringer. Det er også noen trinn som ligger
tett opptil elevtallsgrensen. Samtidig viser befolkningsutviklingen de siste årene at det er
noe utflytting fra skolekretsen som kan dempe eventuelle kapasitetsutfordringene på
enkelte trinn. Foreløpig registrerte 1. klassinger for skoleåret 2016/17 på Rollsløkken er 46,
dvs. noe lavere enn det vi har antatt i tabellen over. Avviket kan skyldes at dette er en
utflyttingskrets for småbarnsfamilier og at enkelte bosatte i Rollsløkken skolekrets også
søker seg til andre skoler.

4.4.9

Solvang skole

Inneværende skoleår er det 213 elever på Solvang skole, og elevtallet har hatt en positiv
utvikling de siste ni årene. Antall innbyggere i barneskolealder i skolekretsen har fulgt
samme utvikling og kan knyttes til boligutbyggingen i området. Rektor ved Solvang skole
forteller at de tidligere år har hatt ventelister fordi det har vært flere foreldre som har søkt
barna sine hit. Hun tror det har handlet om at skolen har et godt rykte. Pågangen er møtt
med utbygging av en paviljong med fire ekstra klasserom som gjør at fire trinn kan ta i mot
flere elever. Rektor ved Solvang skole tror at mange søker seg til skolen fordi de har et
forhold til skolen, for eksempel at elevene har eldre søsken som har gått eller går der. Hun
merker også at tilflyttere er mer bevisste og sjekker skolene og resultatene de har på
nasjonale prøver og når det gjelder trivsel. Det er også en del elever som flytter i løpet av
skoleløpet som ønsker og fortsette på Solvang.
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Avviket mellom antall elever og hva en kan forvente ut fra tidligere års fødselstall i
skolekretsen har tiltatt de siste årene, og forskjellen i skoleåret 2015/16 er på 50 elever. Dvs.
at denne kretsen utvilsomt er en innflyttingskrets for småbarnsforeldre.
Figur 27: Elev- og befolkningstall. Solvang skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Vi venter at de siste års positive elevtallstrend vedvarer de kommende fem årene.
Befolkningsstrukturen i skolekretsen tilsier dette. Samtidig har vi sett at dette er en
innflyttingskrets. Figuren nedenfor viser at hvis vi legger en lineær framskrivingsmodell til
grunn, basert på utviklingen de siste åtte årene blir veksten fram til 2020/21 på 39 elever.
Legger vi dagens førskole- og elevtall til grunn, og antar ingen flyttinger, blir veksten på
åtte elever. Vi vil tro det faktiske tallet blir et sted i mellom.
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Figur 28: Forventet elevtallsutvikling på Solvang skole.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Framtidige kapasitetsutfordringer på Solvang skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor. På Solvang skole er kapasitetsgrensen 25 elever på tre trinn og 50 elever på fire
trinn. De fire trinnene som har en kapasitet på 50 elever er merket grønt, mens de røde
cellene viser hvilke trinn det kan forventes kapasitetsproblemer de neste fem årene, gitt
grensen på 25 elever per trinn og ingen flyttinger blant skoleelever.
Tabell 14: Framtidige elevtall på Solvang skole ved ingen flytting.

År
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Sum
24
34
30
30
37
40
26
221
34
30
30
37
40
26
38
235
30
30
37
40
26
38
33
234
30
37
40
26
38
33
24
228
37
40
26
38
33
24
28
226
40
26
38
33
24
28
24
213
25
38
31
25
28
24
27
198

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det de kommende årene vil være kapasitetsutfordringer på Solvang skole
selv om fire av trinnene er fordoblet når det gjelder antall elever. På Solvang skole er det i
desember i år registrert 28 1. klassinger for skoleåret 2016/17, dvs. noe lavere antall enn
bosatte 5-åringer i skolekretsen i år.
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4.4.10 Storhamar skole
På begynnelsen av 2000-tallet var det nedgang i elevtallet på Storhamar skole, fra 377 i
skoleåret 2000/01 til 328 fem år senere. De påfølgende årene fram til i dag har elevtallene i
liten grad endret seg, og i skoleåret 2015/16 er det 339 elever ved skolen. Det er i dag litt
flere elever enn bosatt i skolekretsen i barneskolealder, noe som tilsier nettoinnpendling av
elever til kretsen. Rektor ved skolen erfarer at de får mange søknader fra foreldre som
ønsker at deres barn skal gå på Storhamar skole og det er flere som søker til skolen enn bort
fra skolen. Det er ulike argumenter som brukes i følge rektor. Det kan handle om avstand,
at de bor nærmere Storhamar skole enn nærskolen, eller at foreldrene jobber i sentrum og
det er lettere å bringe og hente barna ved Storhamar skole enn den skolen de tilhører. Det
er også de foreldrene som ønsker at barna skal gå her fordi skolen har et rykte for å være en
faglig god skole. Det har også vært tilfeller hvor foreldre tror de har flyttet inn i
skolekretsen til Storhamar skole, men så fått vite at de ikke har det, og som søker seg dit
likevel. Det er også tilfeller hvor utflyttere fra skolekretsen ønsker at barna skal fortsette på
Storhamar skole.
Det er i dag stor forskjell i antall elever ved skolen og hva en skulle forvente ut fra tidligere
års fødselstall i skolekretsen, og bildet har vært gjeldende i flere år. En kan dermed trekke
den slutning at Storhamar helt opplagt er en innflyttingsskolekrets blant småbarnsfamilier.
Innflyttingstallene vil holde elevtallene oppe på dagens nivå eller til og med gi litt vekst
fremover.
Figur 29: Elev- og befolkningstall. Storhamar skole 2000/01 - 2015/16.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB. Bearbeidet av Østlandsforskning.
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Det forholdsvis stabile elevtallet ved skolen helt siden 2005/06 venter vi at vedvarer
framover de kommende fem årene. Dagens antall førskolebarn og elevtall tilsier nedgang
fremover, men dette vil sannsynligvis bli utliknet gjennom innflytting av småbarnsfamilier.
Figur 30: Forventet elevtallsutvikling på Solvang skole.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Framtidige kapasitetsutfordringer på Storhamar skole
I tabellen nedenfor ligger tallene for forventet elevtallsutvikling per klassetrinn ut fra
befolkningstall i aldersgruppen 1-5 år og ingen flytting, dvs. den røde linjen i figuren
ovenfor. De røde cellene viser på hvilke trinn det kan forventes kapasitetsproblemer de
neste fem årene, gitt grensen på 50 elever per trinn, og at det ikke skjer flytting verken ut
eller inn til skolekretsen.
Tabell 15:Framtidige elevtall på Storhamar skole ved ingen flytting.

År
1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
2020-21
30
37
34
38
41
45
50
2019-20
37
34
38
41
45
50
48
2018-19
34
38
41
45
50
48
47
2017-18
38
41
45
50
48
47
53
2016-17
41
45
50
48
47
53
43
2015-16
45
50
48
47
53
43
53
2014-15
50
47
49
54
42
54
54

Sum
275
293
303
322
327
339
350

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune og SSB, samt beregninger av Østlandsforskning.

Tabellen viser at det er to trinn i år og ett trinn de to neste årene som ligger over dagens
kapasitetsgrense når det gjelder antall elever. På en annen side ligger flere av trinnene,
særlig de to-tre neste årene, tett opp mot elevtallsgrensen på 50 elever. Med tanke på at
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skolekretsen framstår som en innflyttingskrets, er det grunn til å tro at elevtallet vil øke, og
flere trinn vil oppleve kapasitetsutfordringer i årene fremover. Dette kommer til syne
allerede nå med registreringene for neste år, som viser et elevtall på 52, mot vår
registrering av 41 bosatte 5-åringer i 2015. Noe av avviket kan også skyldes elever fra andre
kretser som søker seg til Storhamar skole.

4.4.11 Ajer ungdomsskole
Fra 2000 til 2005 økte elevtallet ved Ajer skole med 59 elever. I de etterfølgende årene fram
til i dag har antallet holdt seg forholdsvis stabilt, og er nå på 361 elever.
Elevtallsutviklingen framover er naturlig nok bestemt av utviklingen i de nevnte
barneskolene som ungdomsskolen mottar elever fra. Av størst betydning er utviklingen på
Prestrud. I tillegg til å være den største skolen sokner alle elevene her til Ajer. Fra
Greveløkka og Storhamar er det også elever som begynner på Børstad ungdomsskole. De
siste årene har elevtallene holdt seg stabile på Prestrud og Storhamar skoler, og det ventes
også stabilt antall elevtall framover på disse skolene. Dette tilsier også stabil
elevtallsutvikling de kommende årene på Ajer ungdomsskole.
Figur 31: Antall elever ved Ajer ungdomsskole. 2000/01 - 2015/16
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Imidlertid er det grunn til å anta at antall elever bosatt i skolekretsen til Ajer ungdomsskole
er noe lavere enn det grafen viser. Rektor ved skolen forteller at de får mange søknader om
bytte fra Børstad til Ajer ved skolestart i 8. trinn. Argumentene for å bytte skole er avstand
som at de bor nærmere Ajer enn Børstad, og at noen må gå forbi Ajer for å komme til
Børstad. Venner er også et argument som benyttes ofte. Det henger sammen med at det
kommer elever fra Greveløkka og Storhamar skole som også avgir elever til Børstad. Det
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gjør at mange elever søker seg til Ajer for å gå sammen med klassekamerater fra
barneskolen. Rektor ved Ajer er klar over at et sted må skolegrensene gå, men slik det i
dag, hvor elever fra samme barneskole sogner til to ungdomsskoler, så gjør det at mange
søker seg til samme ungdomsskole. Det betyr også at mange ikke får plass Ajer og rektor
opplever den situasjonen som utfordrende. Ajer har et godt omdømme som rektor antar en
grunn til at mange elever søker seg dit. Også her merker de at det har vært en økning i
antall henvendelser fra folk som flytter til Hamar eller innad i Hamar når det gjelder skolen
og hvor skolegrensene går.

4.4.12 Børstad ungdomsskole
Elevtallet ved Børstad ungdomsskole har holdt seg rundt 300 de siste åtte årene. For
skoleåret 2015/16 er det registrert 303 elever ved skolen. Vi venter svak elevtallsvekst i
årene framover på Børstad. Veksten drives av forventet elevtallsvekst på Solvang skole. Fra
de øvrige «rekrutteringsskolene» til Børstad ungdomsskole ventes stabil tilførsel av elever
de kommende årene. Børstad har en mottaksklasse med et varierende antall elever. Gitt
dagens situasjon når det gjelder flyktninger er det sannsynlig at antallet vil øke de
nærmeste årene.
Samtidig er det viktig å merke seg at elevtallet fra rekrutteringsskolene antagelig er lavere
enn antall elever som er bosatt i skolekretsen, jf. stor økning til Ajer fra Børstadelever. Det
er noen elever som søker seg til Børstad fremfor Ajer. I de søknadene er det ikke
nærmiljøargumentene som fremmes. Det handler mer om elevenes interesser og særlig
samarbeidet med HamKam fotball har trukket til seg elever. Børstad er samlokalisert med
et nytt større idrettsanlegg som kan bidra til å profilere Børstad som en idrettsskole
fremover.

70

Skolestruktur i Hamar kommune

ØF-rapport 02/2016

Figur 32: Antall elever ved Børstad ungdomsskole. 2000/01 - 2015/16
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune. Bearbeidet av Østlandsforskning.

4.4.13 Ener ungdomsskole
Inneværende skoleår er det 307 elever på Ener ungdomsskole, dvs. litt vekst i forholdt til
fjoråret.
Figur 33: Antall elever ved Ener ungdomsskole. 2000/01 - 2015/16
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet/Hamar kommune. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Det har vært en del svingninger i elevtallet på 2000-tallet, noe som kan gjøre det
utfordrende å predikere framtidige elevtall. Tar vi utgangspunkt i våre prediksjoner av
elevtallene på tilhørende barneskoler, kan vi vente vekst framover. I vår gjennomgang av
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barneskolene konkluderte vi med noe elevtallsvekst på Ingeberg, Lunden og Ridabu, mens
nivået ble antatt å holde seg tilnærmet uendret på Lovisenberg. Forventet elevtall for Ener
ungdomsskole vises i tabellen under. Kapasitetsgrensen er 120 elever per trinn.
Tabell 16: Framtidige elevtall på Ener ungdomsskole skole ved ingen flytting.

År
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

8. klasse
97
113
115
100
102
101
95

9. klasse
113
115
100
102
101
95
111

10. klasse
115
100
102
101
95
111
94

Sum
325
328
317
303
298
307
300

Tabellen viser at selv om det ventes noe vekst i elevtallet så er det ikke noe som tilsier
kapasitetsutfordringer. Samtidig antas det at det vil være vekst ved noen av
rekrutteringsskolene grunnet innflytting, som gjør at enkelte trinn vil kunne nærme seg
kapasitetsgrensen i løpet av de neste fem årene.
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5 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER
Kommunens økonomiske rammebetingelser kan drøftes ut fra både hvilke inntekter
kommunen har, og hvordan kommunen forvalter de økonomiske ressursene de har til
rådighet. Med unntak av noen få kommuner opplever nok de fleste at ressursene er
knappe, og at det må prioriteres strengt innenfor rammen. I denne drøftingen vil vi ta
utgangspunkt i kommunens overføringer fra Staten for å drøfte rammeforutsetningene til
kommunen.

5.1 Kommunens tjenestebehov
Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder bosetting, innbyggertall,
alderssammensetning osv. Kommunene er underlagt det samme lov- og forskriftsverket,
og innbyggerne har rett til tjenester uavhengig av hvor de bor. Kommunene har samtidig et
handlingsrom til å utøve lokalt skjønn innenfor de rammer lovgiver har fastsatt.
Inntektssystemet har derfor en utgiftsutjevningskomponent viss formål er å utjevne
ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommunene. For å jevne ut de ufrivillige
kostnadsforskjellene beregnes det årlig en kostnadsnøkkel.
Kostnadsnøkkelen bygger på 28 ulike kriterier som grovt sett kan deles inn i tre grupper.
Det er aldersrelaterte kriterier, sosial kriterier og strukturelle kriterier. Aldersrelaterte
kriterier forklarer om lag 70 prosent av kommunenes utgiftsbehov. En indeks på 1 tilsvarer
gjennomsnittskommunen. Har indeksen lavere verdi enn 1 er kommunen beregnet til å ha
et lavere behov for tjenester enn gjennomsnittskommunen. I fagterminologien omtales
dette å være mer lettdreven enn gjennomsnittskommunen. En indeks større enn 1 tilsier at
kommunens innbyggere har større behov enn gjennomsnittskommunen, eller er mer
tungdreven.
Kostnadsnøkkelen er satt sammen av 8 delkostnadsnøkler som hver dekker en sektor.
Disse sektorene er grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, helsetjenester, barnevern,
sosialhjelp, samhandling, samt administrasjon, landbruk og miljø. Om lag hvert femte år
revideres utgiftsutjevningsmodellen. Siste revisjon var i 2011 og vi vil derfor belyse
utviklingen i Hamar de siste fire årene. Nedenfor vil vi først se på hvordan Hamar
plasserer seg i rammeoverføringssystemet. Deretter drøfter vi delkostnadsnøklene, og
spesielt den for grunnskolen.
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Hamar sammenlignet med landets kommuner

I figuren nedenfor har vi sortert alle landets 428 kommuner etter skatteprosenten3.
Kommunen med lavest skatteprosent er Verran kommune i Nord-Trøndelag med 53
prosent. Høyest skatteprosent har Bykle kommune i Aust-Agder med 281 prosent. Figuren
viser at en stor andel av kommunene har gjennomsnittlig skatteprosent på under 100
prosent. Beregningen gjøres per Innbygger. Flere av kommunene over 100 prosent er store
kommuner (bl.a. Oslo, Bergen og Stavanger).
Figur 34: Datafordeling kommuner etter skatteprosent, og beregnet utgiftsnivå, 2016.

Kilde: Prop. 1 S (2015-2016) for kommunal- og regionaldepartementet, Grønt hefte 2016. Bearbeidet av
Østlandsforskning.

Figuren viser at Hamars inntektsgrunnlag er svakere enn gjennomsnittskommunen. I 2016
har Hamar en skatteprosent på 89,2 prosent. Kommunen ligger dermed en del lavere enn
gjennomsnittskommunen nasjonalt, men godt over de øvrige kommunene i Hedmark. Alle
de øvrige kommunene i Hedmark ligger under 80 prosent av landssnittet.
Inntektsutjevningsreglene medfører at mye av gapet mellom 89,2 prosent og opp til
gjennomsnittskommunen blir jevnet ut.
Det beregnede utgiftsbehovet til Hamar er lavt sammenlignet med andre kommuner. Vi ser
at Hamar har en lav verdi, uttrykt med rød firkant i figuren. I figuren er det også lagt på en
regresjonslinje mellom skatteprosent og utgiftsbehov. Regresjonens multiple
korrelasjonskoeffisient (R2) er kun på 0,09, dvs. at det ikke er noen sammenheng mellom
disse to størrelsene.

3

Skatteinntekter pr innbygger i kommunen, i prosent av landsgjennomsnittet for skatteinntekter per
innbygger.
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Kostnadsnøkkel

Regnskapsåret vi analyser kostnadsnøkler ut fra er 2014. Tabellen nedenfor viser
delkostnadsnøklene for de 8 områdene i Hamar kommune. Andre kolonne viser vektingen
mellom de ulike delkostnadsnøklene. Vektingen endres årlige ut fra behovet til de ulike
områdene. Eksempelvis er det samlede behovet til Grunnskolen beregnet til å være 28,4
prosent av det samlede utgiftsbehovet i 2014.
Tabell 17: Utgiftsbehov i 2014 for Hamar kommune

Delområde
Grunnskolen
Barnehage
Helsetjenesten
Barnevern
Pleie og omsorg
Samhandling
Sosialhjelp
Administrasjon, Landbruk og
Miljøvern
Kostnadsnøkkel Hamar kommune

Vekt
0,2838
0,1636
0,0408
0,0313
0,3129
0,0260
0,0480

Indeks
0,8830
0,8680
0,8941
0,9274
1,1777
1,1447
0,9119

0,0937
1,0000

0,9149
0,9856

Styrking/ Trekk (-)
-3,3 %
-2,2 %
-0,4 %
-0,2 %
5,6 %
0,4 %
-0,4 %
-0,8 %
-1,4 %

Kilde: Prop. 1 S (2013-2014) for Kommunal- og regionaldepartementet, Grønt hefte 2014. Bearbeidet av
Østlandsforskning

Tabellen viser at Hamar er 1,4 prosent mer lettdreven enn gjennomsnittskommunen i 2014.
Kommunen er mer lettdreven på alle områder med unntak av pleie og omsorg og
samhandling. Samhandlingsområdet omfatter kommunal medfinansiering og
utskrivningsklare pasienter.
I kolonnen lengst til høyre har vi beregnet hvor mye hvert delområde bidrar til den
samlede utgiftsutjevningen for Hamar. Siden kommunens indeks er 11,7 prosent lavere enn
snittkommunen (1 - 0,8830) og vekten utgjør 28,4 prosent av det samlede utgiftsbehovet,
trekker grunnskolen ned behovet med 3,3 prosent (0,2838 x 0,117). Det er her viktig å huske
at indeksene estimerer et behov sammenlignet med alle kommuners samlede behov, og at
det er gjort på objektive kriterier.

5.1.3

Delkostnadsnøkkel grunnskolen

Grunnskolenøkkelen er bygd opp av 6 kriterier. Tabellen nedenfor viser kriterier, dens
vekting, samt faktoren Hamar har i 2014 og 2016.
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Tabell 18: Delkostnadsnøkkel Grunnskole. Kriteriedata for Hamar kommune i 2014 og 2016.

Kriterier
Innbyggere 6-15 år
Sone
Nabo
Basis
Innvandrere 6-15 år,
eks. Skandinavia
Norskfødte med
innvandrerforeldre 615 år, eks. Skandinavia
Sum

Vekt
0,8988
0,0254
0,0254
0,0184
0,0288

Hamar 2014
0,9167
0,3748
0,4536
0,4038
0,9791

Hamar 2016
0,9082
0,3605
0,4488
0,4045
0,8834

0,0032

0,7406

0,7826

1,0000

0,8830

0,8722

Kilde: Prop. 1 S (2012-2013) for kommunal- og regionaldepartementet, Grønt hefte 2014-2016

Som det fremgår av tabellen forklares 89,9 prosent av delkostnadsnøkkelen Grunnskole, av
alderskriteriet 6-15 åringer. I perioden 2014 til 2016 blir også Hamar mer lettdreven
sammenlignet med gjennomsnittskommunen. Årsaken til dette er at Hamar har en
forholdsmessig lavere andel 6-15 åringer sammenlignet med gjennomsnittskommunen.
Bosettingsmønsteret til kommunene skal fanges opp av kriteriene Sone og Nabo, og som
tabellen viser, har Hamar en mer konsentrert bosetting enn gjennomsnittskommunen.
Basiskriteriet er likt for alle kommuner og skal fange smådriftsulempene til kommunene.
De to siste kriteriene skal fange opp forskjellene første og andre generasjons
innvandrerelever medfører for ressursbehovet i skolen.

5.2 Beregnet utgiftsbehov
Basert på delkostnadsnøklene kan vi beregne trekk og tillegg kommunen mottar på de
respektive tjenesteområdene. Først ser vi på utviklingen i delkostnadsnøklene, gjengitt i
tabellen nedenfor. Fra 2011 til 2014 har grunnskolen den største relative veksten i indeksen.
Barnevern svekkes mest i samme periode. Tabellen viser også at både helsetjenesten og
administrasjon, landbruk og miljøvern er relativt stabil. Delkostnadsnøkkelen for
barnehage hadde en vekst på 4 prosent fra 2011 til 2012, men er i 2014 tilbake på 2011 nivå. Delkostnadsindeksen for sosialhjelp hadde en nedgang på om lag 4,5 prosent fra 2011
til 2012, men har siden økt igjen og ligger i 2014 nær opp til 2011-nivå. I et annet oppdrag
Østlandsforskning har utført på Hedemarken (Røhnebæk, Lund & Lauritzen, 2015) viser
utviklingen i sosialhjelpsutgifter i samme periode svært kraftig vekst. Økonomisk
sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse som er knyttet til mottaker direkte. Dette illustrerer på
en god måte at det på kommunenivå kan være betydelig avvik mellom faktiske behov i
befolkningen og delkostnadsnøklene.
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Tabell 19: Delkostnadsnøkler 2011 – 2014.

Delområde
Grunnskolen
Barnehage
Helsetjenesten
Barnevern
Pleie og omsorg
Samhandling
Sosialhjelp
Administrasjon, Landbruk og Miljøvern
Indeks

2011
0,8634
0,8702
0,8941
0,9560
1,1643
0,9207
0,9137
0,9752

2012
0,8776
0,9035
0,8939
0,9439
1,1647
1,1439
0,8751
0,9140
0,9863

2013
0,8710
0,8925
0,8944
0,9432
1,1744
1,1461
0,9135
0,9146
0,9862

2014
0,8830
0,8680
0,8941
0,9274
1,1777
1,1447
0,9119
0,9149
0,9856

Kilde: Grønt hefte 2011 – 2014, Beregninger ved Østlandsforskning

I tabellen nedenfor har vi beregnet trekk og tillegg for årene 2011 – 2014. Beløpene er i 1 000
kr. Når behovet for grunnskolens tjenester øker, reduseres trekket. Det ser vi særlig fra
2013 til 2014 hvor delkostnadsnøkkelen økte fra 0,8710 til 0,8830 (tabell 19), mens trekket
for grunnskolen falt fra 48,6 mill. kr til 45,5 mill. kr. Innenfor pleie og omsorgstjenesten er
det en tilsvarende vekst som følge av økt utgiftsbehov.
Tabell 20: Omfordeling basert på delkostnadsnøkler 2011 – 2014. I 1000 kr.

Omfordeling delområde
Grunnskolen
Barnehage
Helsetjenesten
Barnevern
Pleie og omsorg
Samhandling
Sosialhjelp
Administrasjon, Landbruk og Miljøvern
Sum omfordeling
Nto virkning statlig/ private skoler
Sum utgiftsutjevning

2011
-46 151
-23 970
-5 062
-1 617
61 949
-3 881
-9 739
-28 471

2012
-43 529
-19 096
-5 312
-2 162
65 002
4 726
-6 391
-10 179
-16 941

2013
-48 602
-23 020
-5 737
-2 310
72 574
5 040
-5 527
-10 674
-18 256

2014
-45 534
-29 638
-5 932
-3 120
76 092
5 140
-5 800
-10 948
-19 740

-4 713

-3 371

-2 836

-2 067

-33 184

-20 312

-21 092

-21 807

Kilde: Grønt hefte 2011 – 2014, Beregninger ved Østlandsforskning.

Tabellen over viser omfordelingen av ressurser mellom delområdene for Hamar kommune
som følge av delkostnadsnøklene vist i tabell 19. I tillegg til omfordelingen som følger av
kommunens utgiftsbehov, trekkes kommunen for privatskoleelever.

5.2.1

Privatskoleelever

Gjennom kriteriene som ble gjennomgått ovenfor får kommunene finansering til
grunnskoleopplæringen uavhengig om eleven går i kommunal skole, i privatskole eller i et
statlig skoletiltak. Siden kommunene ikke har finansieringsansvar for elever i private eller
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statlige skoler, blir det totale rammetilskuddet til kommunene korrigert for elevtallet i
nevnte skoler, og 80 prosent av gjennomsnittskostnaden per elev i privat eller statlig
grunnskole blir justert i inntektsrammen. Dette kalles trekkordningen.
I tillegg gjøres en omfordeling mellom kommunene for å korrigere for antallet elever hver
kommune har i statlig/ privat grunnskole. Dette kalles korreksjonsordningen. I 2014 ble
antallet elever per 1. oktober 2012 benyttet som grunnlag for trekket. Det skilles mellom tre
typer kategorier. Tabellen nedenfor viser trekksatsen og antallet elever for 2014.
Tabell 21: Økonomisk virkning Hamar kommune, elever i private og statlige grunnskoler, 2014

Kategori

Trekksats

Vanlig undervisning
Spesialskoler
Opphold
Netto virkning statlig/ private skoler Hamar
kommune

78 700
260 100
274 800

Antall elever
Hamar
kommune
98
7
0

-2 067 000

Kilde: Grønt hefte 2014.

Korreksjonsordningen innebærer at kommunene først trekkes for de elevene de har i
private og statlige grunnskoler. Det samlede trekket føres så tilbake til kommunene etter
deres beregnede utgiftsbehov/ kostnadsnøkkel. I 2014 trekkes Hamar for 9,533 millioner
kroner og får tilbakeført 7,467 millioner kroner. Nettovirkningen er et trekk på 2,067
millioner kroner.

5.3 Analyse Kostra
Agenda Kaupang har analysert Hamar kommunes kostnader for 2013. For å oppnå
sammenlignbare tall, korrigeres utgiftene for privatskoleelever før det sammenlignes med
andre kommuner.
Som det ble redegjort for ovenfor trekkes kommunene for kostnader til elever som ikke går
i den kommunale skole. Trekket er likt per elev i de tre kategoriene, uavhengig av om en
kommune er lett eller tungdreven, eller andre årsaker som kan ligge til grunn for ulikt
kostnadsnivå kommuner mellom. Ved å korrigere for trekket, kan det beregnes en utgift/
elev. Her vil det være et 1:1 forhold mellom barn 6-15 år og antall elever kommunen har
grunnskoleplikt ovenfor4.
De fleste kommuner disponerer de ressursene de har ut fra innbyggernes tjenestebehov, og
innenfor de prioriteringsrammer kommunestyret legger til grunn. Tidligere har vi vist
4

Vi ser vekk fra at noen kan begynne ett år for sent, eller avslutte skolen tidligere enn normalt 1-10 trinn
løp.
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hvordan kommunenes frie inntekter fordeler seg ulikt mellom kommunene. Det er dermed
både økonomiske rammebetingelser og politiske prioriteringer som kan påvirke
ressursbruken. Det er også vanskelig å diskutere hva som er rett eller galt. Som et alternativ
til Agendas metodiske tilnærming, kan en velge å ta utgangspunkt i at Hamar kommune
bruker de rammer kommunestyret har disponert til skolene i Hamar. Disse rammene
påvirkes ikke av om antallet privatskoleelever øker eller reduseres fra ett år til det neste.
Det påvirker den samlede finansieringen av Hamar kommune og veltes ikke direkte over i
skolebudsjettet.

5.3.1

Grunnskolekostnader sammenlignet med kommuner i kommunegruppe 13

I kommunegruppe 13 (KG13) inngår kommuner med minst 20.000 innbyggere. Det er 49
kommuner i KG13. De fire største byene (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim) er ikke
med i denne gruppen. De fleste kommunene er bykommuner som Lillehammer, Tromsø og
Moss, men det er også kommune med spredt bosetting uten bypreg, f.eks. Røyken og
Nøtterøy. Disse kommunene har ikke andre fellestrekk enn at de er store og av den grunn
antas å ha potensiale for å være effektive. I denne analysen konsentrerer vi oss om
kommunenes utgifter til grunnskoleopplæring. Det er tjeneste 202 i Kostra som benyttes
som analysegrunnlag. I tjeneste 202 inngår
202

Grunnskole
Undervisning i grunnskolen (all undervisning, inkl. delingstimer, spesialundervisning, vikarer
m.m., jf. GSI: årstimer). Funksjonen omfatter videre:
 administrasjon på den enkelte virksomhet/skole, rådgiver på ungdomstrinnet,
kontaktlærer, samlingsstyrer og etterutdanning for lærere og avtalefestede ytelser
(redusert leseplikt, virkemiddelordninger m.v.),
 pedagogisk-psykologisk tjeneste (ekskl. PPTs innsats i barnehager og
voksenopplæring), assistenter, morsmålundervisning, skolebibliotekar,
kontorteknisk personale/kontordrift,
 skolemateriell, undervisningsmateriell og -utstyr m.m,
 utgifter til ekskursjoner som ledd i undervisning,

transportutgifter til og fra aktiviteter
 Leksehjelp, fysisk aktivitet
 utgifter og inntekter knyttet til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle
skolesekken som foregår som en del av det pedagogiske opplegget innenfor den
ordinære grunnskoleundervisningen,
 bredbåndsutgifter (abonnement, drifts- og serviceavtaler).
 samtlige utgifter knyttet til spesialundervisning ved skoler som har forsterket
avdeling for spesialundervisning, samt evt. utgifter til elever i statlige
kompetansesentre

Kilde: Veiledning til regnskapsrapportering i Kostra – regnskapsår 2014, KMD

Hamar kommune har også brutt ned utgiftene på et lavere nivå (4. siffer) for å kunne skille
ut utgifter til grunnskoleopplæring (2020), morsmålsundervisning (2021), leirskole (2022),
ekskursjoner (2023), administrasjon (2024), naturskolen (2025), kjøp/salg undervisning
(2026) og ppt grunnskole (2027). Vi bruker denne oppdelingen i analysene i kapittelet om
skolenes utgifter.
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Regnskapsåret følger ikke skoleåret og vi har derfor brukt vektet antall elever i
Hamarskolen i 2014. Vi har her benyttet samme vektmodell som SSB legger til grunn5.
Utgifter pr elev korrigeres så med delkostnadsnøkkel for grunnskolen for å gjøre tallene
mer sammenlignbare. Vi har her valgt å aldersnøytralisere delkostnadsnøkkelen. I figuren
nedenfor er resultatet fra denne tilnærmingsmetoden vist.

Korrigert netto driftsutgift per vektet
elev

Figur 35: Korrigerte utgifter pr grunnskoleelev, Kommuner i kommunegruppe 13.
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Kilde: SSB/ Kilde: SSB/ Kostra, Grønt hefte 2014 og regnskap Hamar kommune, Beregninger ved Østlandsforskning.

I figuren illustrerer den røde markeringen Hamar kommune. Her er det ikke gjort
korreksjoner i grunnskoleopplæringen. Hamars satsning på spesialavdelingene på Lunden
og Ener er kostnadsdrivende og i plottet har vi derfor trukket ut utgiftene til disse to
avdelingene og elevene som har tilbud i disse avdelingene. Vi har også korrigert for en
feilføring av byggerelaterte kostnader.
Hamars utgift per elev eksklusiv elever i spesialavdelinger er vist med grønn markering.
De øvrige kommunene er ikke korrigert, så dette estimatet er ikke direkte sammenlignbart
med de andre kommunene. Tallene kan heller ikke sammenlignes direkte med
beløpsfestede tall i slik de fremkommer i Agendas rapport.
Figuren viser at Hamar kommune har prioritert grunnskoleopplæringen i betydelig høyere
grad enn de øvrige kommunene i KG13. Det er ingen signifikant sammenheng mellom
antall grunnskoleelever i kommunene og utgift per elev. Vi ser også at det er betydelig
forskjell mellom de kommuner som bruker minst per grunnskoleelev og de som bruker
mest. Konklusjonen på denne analysen er at Hamar bruker mer per elev i kommunens
egne grunnskoler. Spesialavdelingene på Lunden og Ener kan forklare en del av
merutgiftene, men på langt nær alt.

5

Måledato i GSI er 1. oktober i hhv 2013 og 2014.7/12 av elevtallet i 2013 og 5/ 12 av elevtallet i 2014.
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Mulige forklaringsfaktorer for høye utgifter til grunnskolen

I tabellen nedenfor har vi satt opp en del nøkkeltall for grunnskolen i Hamar. Til
sammenligning er gjennomsnittet og medianen beregnet for GK13. Gjennomsnitt er uvektet
for at store kommuner som bl.a. Bærum ikke skal påvirke for mye6.
Tabell 22: Nøkkeltall i grunnskolen. Hamar kommune og i kommunegruppe 13, År 2014.

Hamar

Gjennomsnitt
GK13

Median
GK13

Andel lærere i heltidsstilling

58,8 %

66,2 %

65,7 %

Andel lærere som er 40 år og yngre

35,6 %

41,6 %

40,4 %

Andel lærere som er 50 år og eldre

36,3 %

31,5 %

31,3 %

Andel lærere som er 60 år og eldre

13,8 %

12,0 %

11,8 %

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning

90,2 %

88,5 %

89,2 %

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten
pedagogisk utdanning

3,3 %

5,7 %

5,3 %

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere

6,6 %

5,8 %

5,4 %

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring

7,5 %

6,3 %

5,6 %

Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring

4,8 %

2,9 %

2,5 %

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

5,6 %

7,7 %

7,8 %

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4.
trinn

3,4 %

4,9 %

4,9 %

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7.
trinn

6,9 %

9,0 %

9,2 %

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10.
trinn

7,1 %

10,2 %

10,2 %

18,4 %

17,2 %

17,3 %

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

14,4

14,5

14,3

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn

14,6

14,5

14,2

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn

13,8

14,0

13,8

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn

14,6

15,2

15,0

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev, konsern

1241

1302

1276

454

834

793

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev, konsern
Kilde: SSB/ Kostra, Beregninger ved Østlandsforskning

6

Tallene er beregnet av Østlandsforskning. I statistikkbanken til SSB gir valg av KG 13 på nøkkeltall
vektede gjennomsnitt.
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Det er spesielt tre faktorer vi vil trekke fram som forklaringsfaktorer for høye utgifter til
grunnskolen i Hamar kommune, sammenlignet med de øvrige kommuner i KG13. Det er
lærerlønninger, særskilt språkopplæring7 og timer brukt på spesialundervisning.
Lærerlønningene påvirkes av to faktorer, kompetanse og ansiennitet. I Hamar kommune
er det en høyere andel lærere med høyskole/ universitetsutdanning med pedagogisk
utdanning enn det i gjennomsnitt er i de øvrige KG13-kommunene. Videre tilsier
aldersfordelingen på lærere i Hamar flere lærere som er på topp i lønnsstigen. Høyere
andel lærere over hhv 50 og 60 år øker kostnaden ved redusert leseplikt, samt ekstra
ferieuke for de over 60.
I Hamar er det også høyere andel morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring enn det
gjennomsnittskommunen i KG3 har, noe som gir økte kostnader sammenlignet med KG13.
Kommunens relative andel av barn 6-15 med innvandrerbakgrunn tilsier at andelen skulle
vært lavere.
Andelen elever med spesialundervisning i Hamar kommune er lavere enn
gjennomsnittsverdien for KG13, men andelen timer er høyere. Dette tyder på at de som
mottar spesialundervisning har et mer tilrettelagt tilbud enn snittet i kommunegruppen.

5.3.3

Skoleskyss

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for å organisere skoleskyssen ut i fra innmeldte
skysslister fra de enkelte kommuner. I Hedmark har fylkeskommunen et eget
transportselskap, Hedmark Trafikk, som har ansvaret for å organisere rutekjøring,
skolebarnkjøring og øvrig offentlig betalte transporter i fylket. Planleggingen av
skyssopplegget blir gjerne gjort i samarbeid med de enkelte kommuner/skoler og
transportører. I skolebarnkjøringen blir transporten i både Hamar og andre kommuner i
fylket utført med både drosje og buss ut fra behov og hva som er mest hensiktsmessig.
Kommunene dekker kostnader tilsvarende en minstetakst per tur per ordinær skysselev
som meldes inn. For elever som har skyss pga. kommunale tiltak, må kommunen må dekke
en større del av kostnadene, evt. alt, hvis vedtaket utløser skyss utover ordinær skyss
organisert av fylkeskommunen. I følge opplæringslovens vilkår for skoleskyss må ett av
følgende vilkår være oppfylt for å ha rett på skyss:
1. klasse:


Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være 2 km eller mer.



Skolevegen er særlig farlig eller særlig vanskelig.



Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig
skyss mellom hjem og opplæringssted.

7

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse for morsmålsopplæring og særskilt språkopplæring.
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2. - 10. klasse:


Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 4 km.



Skolevegen er særlig farlig eller særlig vanskelig.
Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig
skyss mellom hjem og opplæringssted.

Skoleskyssomfang
Skolestrukturen i en kommune er selvfølgelig av stor betydning for skoleskyssomfanget. I
de tilfeller der man har en meget sentralisert skolestruktur med en stor sentralskole fremfor
grendeskoler, vil som regel skyssomfanget gå opp. I både Hedmark og Oppland er andelen
elever med krav på skoleskyss langt over landsgjennomsnittet. I Hedmark er andelen med
skyssrett 36 prosent mot 21 prosent nasjonalt. I de nasjonale tallene ligger riktig nok de
største byene med sine marginale skyssandeler.
Figur 36: Fylkesfordelt andeler skysselever. Skoleåret 2014/15.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Bearbeidet av Østlandsforskning.

I forrige skoleår hadde 12 prosent av grunnskoleelevene i Hamar kommune rett på skyss,
og det var liten forskjell på andelene blant 1. klassinger og 2-10. klassinger. Alle de andre
kommunene i Hedmark hadde høyere skyssandeler.
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Figur 37: Kommunefordelt andeler skysselever i Hedmark. Skoleåret 2014/15.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Bearbeidet av Østlandsforskning.

I Hamar kommune er i all hovedsak skysselevene bosatt i det som tidligere var Vang
kommune. De tre største skysskolene blant barneskolene er Lunden, Ingeberg og
Lovisenberg. Halvparten av elevene ved førstnevnte skole hadde skyssrett sist skoleår,
mens andelene ved Ingeberg og Lovisenberg var på henholdsvis 36 og 28 prosent. Blant
ungdomsskolene skiller Ener seg klart ut. I overkant av 50 prosent av elevene her har rett
på skyss, mens det er knapt noen skysselever ved de andre ungdomsskolene.

84

Skolestruktur i Hamar kommune

ØF-rapport 02/2016

Figur 38: Skolefordelt andeler skysselever i Hamar kommune. Skoleåret 2014/15.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Antall elever med skyssrett i Hamar kommune økte med 10 prosent forrige skoleår, til tross
for en liten nedgang i skysselever blant 1. klassingene. Ser vi over perioden 2007/08-2014/05
har det derimot vært en nedgang på fem prosent, eller til sammen 18 elever. Lovisenberg
har i denne perioden hatt en halvering av antallet, dvs. 33 færre skysselever. Noe av
nedgangen kan muligens skyldes at det i samme periode ble 16 færre elever ved skolen.
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall skysselever ved de største skysskolene i Hamar
kommune, hvor vi ikke har skilt på klassetrinn. Den viser markert vekst det siste året ved
Ener ungdomsskole og Lunden barneskole. For Ingeberg og Lovisenberg, og de øvrige
skolene samlet sett, har det vært svak vekst.
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Figur 39: Utvikling i antall skysselever i Hamar kommune. 2007/08 - 2014/15.
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Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Bearbeidet av Østlandsforskning.

Reiseavstand fra hjem til skole er naturlig nok den viktigste årsaken til at elever har krav
på skoleskyss. Det er kun skolene Lunden, Ingeberg og Lovisenberg som har skysselever
pga. trafikkfarlig veg. For sistnevnte skole har for øvrig en overvekt av skysselevene skyss
av denne årsak. På Lunden og Ingeberg har om lag en fjerdedel av skysselevene fått
innvilget skyss pga. trafikkfarlig veg8.
Skysskostnader
Skysskostnadene for Hamar kommune var i 2014/15 på ca. 6 mill. kroner. Av dette utgjorde
drosjetransport rundt 1 mill. kroner.
Tabell 23: Skysskostnader i Hamar kommune 2014/15

Leverandør
Hedmark Trafikk FKF
TAXI HEDMARK AS
Kostnad skoleåret 2014/2015

Regnskap NOK
4 834 911
1 059 912
5 894 823

Kilde: Hamar kommune

Ned på skolenivå er det naturlig nok de største skysskolene i omfang som også har de
største skysskostnadene. Skolefordelte skysskostnader for mars 2015 er vist i figuren under.
Det vil si en måned hvor det fortsatt er vinterskyss. Vi ser at Ener og Lunden skiller seg ut
med skysskostnader i mars 2015 på henholdsvis 130 000 kroner og 103 000 kroner. De høye

8

Basert på statistikk for mars 2015.
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skysskostnadene på Lunden skole kan i stor grad tilskrives at skolen har en
spesialpedagogisk avdeling.
Figur 40: Skolefordelt skysskostnader i Hamar kommune. Mars 2015.
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Kilde: Hamar kommune.

Ved å kombinere regnskapstallene fra Kostra med vektet antall elever i den kommunale
skolen i Hamar kan vi sammenligne skoleskysskostnader i Hamar med andre kommuner i
landet. I figuren nedenfor har vi beregnet netto driftsutgifter til skoleskyss pr elev i den
kommunale skolen i Hamar i 2014. Det er benyttet vektet elevgrunnlag for alle kommuner
og regnskapsførte utgifter i kommunen på post 223 Skoleskyss. Det er tatt utgangspunkt i
kommuner med 500 – 5 000 elever i kommunal grunnskole.
Figuren under viser at netto driftsutgifter til skoleskyss synker med økende elevantall. Det
er ikke en sterk sammenheng mellom elevtall og utgifter pr elev, noe som bl.a. skyldes den
store spredningen i gjennomsnittsutgifter for de minste kommunene som er med i
analysen.
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Figur 41: Netto driftsutgifter til skoleskyss, kommuner med 500-5000 elever i kommunal grunnskole, 2014.
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Kilde: Kostra. Grønt hefte 2014. Beregninger ved Østlandsforskning.

En kan tenke seg flere forklaringer til hvordan det er forskjeller mellom kommunene. En
viktig faktor er reiseavstander mellom hjem og skole. Prisstrukturen på transporttjenesten
vil også påvirke utgiftene. For å vurdere effekten av reiseavstander vil vi bruke kriteriene
Sone og Nabo som vi redegjorde nærmere for i kapittel 5.1.3 Delkostnadsnøkkel
grunnskolen. Figuren nedenfor viseret plott for Soneindeks og netto driftsutgifter til
skoleskyss per elev. Det er brukt vektet elevtall. Kommuner i Hedmark er merket med røde
plott. Alle kommuner med unntak av Engerdal er med i plottet. Engerdal ligger utenfor
valgt skala. Kommunene merket grønt er Gjøvik og Lillehammer.
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Figur 42: Netto driftsutgifter til skoleskyss sortert på reiseavstand innen Sone, 2014.

Kilde: Kostra. Grønt hefte 2014. Beregninger ved Østlandsforskning.

Figuren viser at kommunene i Hedmark gjennomgående har høyere skysskostnader enn
estimert verdi for sonekriteriet. Dette kan skyldes bosettingsmessige forhold og valgt
skolestruktur i Hedmark. En annen mulighet er hvordan kommunene og Hedmark
fylkeskommune organiserer skyssordningen, eller hvordan skyssregulativet er bygd opp.
Det er ikke så overraskende at gjennomsnittlige skyssutgifter øker med økende soneindeks,
men heller ikke her er det noen sterk sammenheng mellom de to variablene. Økt
soneindeks viser for øvrig økende desentralisert bosettingsmønster i kommunen. Hamar er
en relativt konsentrert bebodd kommune og har av den årsak lav verdi.
Det er flere faktorer som påvirker skoleskyssen. Ta for eksempel Grue kommune. Denne
kommunens skolestruktur besto i 2014 av en stor barn- og ungdomsskole, samt en mindre
skole for småtrinnet på Svullrya. Grue har om lag 5000 innbyggere. Sone- og
naboindeksene er på hhv 1,9 og 1,8. Det tilsier betydelige reiseavstander for mange elever i
grunnskolen. Det er derfor ikke så overraskende at kommunen ligger høyt på skyssutgifter.
Regresjonsmodellen basert på Sonekriteriet (figur 42) estimerer skyssutgiftene til Hamar til
om lag 2,7 mill. lavere enn de er i dag. Denne modellen har en moderat forklaringskraft (R2
= 0,29). I en tilsvarende modell, basert på nabokriteriet, estimeres skyssutgiftene til å ligge
omlag 2,8 mill. for høyt i forhold til dagens nivå. Modellen basert på Nabokriteriet har en
R2 = 0,28, dvs. omtrent lik forklaringskraft som den basert på Sonekriteriet). Agenda har på
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bakgrunn av regnskapet for 2013 anslått skyssutgiftene til å ligge om lag 1 mill. høyere enn
KG 13.
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6 SKOLENES ØKONOMI
Vi har tidligere i rapporten sett at det ved flere skoler er kapasitetsutfordringer når
gruppestørrelsen når «taket» og nye elever krever oppdeling i grupper eller at skolen ikke
har kapasitet til å ta inn flere elever. Dette kapittelet har to formål:


Presentere et sammenligningsgrunnlag for ressursbruken på skolenivå for
sammenligning av skolene i Hamar.



Definere enhetsutgifter og grensekostnader ved skolene som supplerende
beslutningsgrunnlag for skolestrukturelle prioriteringer.9

6.1 Hvordan bygge en kostnadsmodell
I foregående kapittel viste i hvordan statistikk fra Kostra og GSI kan brukes til
sammenligne utgifter på kommunenivå. Kostra sier lite om kvaliteten i undervisningen, og
gjennomsnittsbetraktningene i indikatorene kan ikke brytes ned på skolenivå.
I tradisjonell regnskapskalkulasjon er formålet å vise hvordan ressursbruk skaper et
produkt. I aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) er formålet å se hvordan et produkt skaper
ressursbruk.
Hovedelementene i ABC kan kort beskrives som vist i figuren under:

9

I kommuneregnskapet brukes utgifter som begrep. For å forenkle både lesbarhet og den generelle
forståelsen av rapporten bruker vi grensekostnad fremfor grenseutgift.
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Figur 43: Hovedelementer i aktivitetsbasert kalkulasjon.

Kilde: http://www.aagesending.no/

En aktivitet er en handling kommunen har som et ledd i sine tjenester. I skolen er f.eks.
undervisning en aktivitet. I ABC skiller vi mellom ulike nivåer av aktiviteter. I en bedrift
skiller vi mellom produksjon av enheter (individ), produksjon i produkter (f.eks. gruppe)
og produksjon av serier (f.eks. trinn). I tillegg kommer aktiviteter som ikke kan knyttes til
disse tre nivåene, f.eks. skoleledelse eller oppvarmingskostnader. En kostnadsdriver
påvirker utgiftene til aktivitetene. Objektet er det vi ønsker å kartlegge utgiftene til.
I vår analyse ønsker vi å kartlegge utgiftene per elev, dvs. eleven er objektet.
Utgifter kan både være direkte og indirekte. Den hierarkiske oppbygningen av nivåene
bygger på den forutsetning at utgiftene på et høyere nivå ikke kan henføres til et lavere
nivå. F.eks. endres ikke utgiftene til skoleledelse på Rollsløkken om elevtallet reduseres
med 3 elever. Med mindre antallet medfører endringer i antallet lærere som deltar i
undervisningen på trinnet de tre elevene går i, endres heller ikke utgiftene til
undervisningspersonalet. Det som derimot endrer seg er utgifter til f.eks.
undervisningsmateriellet elevene benytter.

6.2 Strukturell innretning på ABC analysen
I ABC er det aktiviteten som er hovedfokuset. En vanlig kilde til utfordringer i ABC er at
en velger for kompliserte aktivitetsstrukturer. For å lykkes med analysene er det sentralt å
finne aktiviteter som har en identifiserbar og vesentlig kostnadsdriver.

6.2.1

Avgrensninger

Før vi begynner analysene er det nødvendig å gjøre noen avgrensninger i arbeidet. ABC
kan benyttes til å estimere elevutgifter innenfor alle grupper med spesielle behov, f.eks.
spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Deles disse utgiftene ned på elevene som
mottar tilbudet, kan det bidra til stigmatisering av disse elevgruppene. Ettersom formålet
med analysen er å synliggjøre hhv. elevutgifter og utgiftene ved trinn/grupper, svekkes
kvaliteten på estimatene når utgifter som omhandler noen få elever fordeles på store

92

Skolestruktur i Hamar kommune

ØF-rapport 02/2016

grupper. Vi har av den årsak rendyrket ressursene i skolene som benyttes til den ordinære
grunnskoleundervisningen. På ledelsesnivå er det lagt til grunn at disse utgiftene er
uavhengig av nivået på spesialundervisning, særskilt språkopplæring osv.
Fordelen med disse avgrensingene er at resultatene av analysen kan benyttes til å
sammenligne skolenes grunnskoleopplæring og dermed også som grunnlag for strategiske
beslutninger i skoleledelsen. Statistikkgrunnlaget er foruten skolens detaljerte regnskap,
øvrig materiale vi har mottatt fra Hamar, GSI og Kostra.

6.2.2

Aktiviteter, aktivitetsnivå og kostnadsdrivere

I Hamarskolen er det to nivåer skoleledelse. Den overordnede skoleledelsen utøves i
rådhuset av oppvekstsjef og hennes stab. Det er også skoleledelse på hver skole. Deler av
stabsoppgavene i skoleledelsen i rådhuset kan allokeres ned på skolene, men mange av
aktivitetene gjøres felles for skolene. I denne analysen har vi lagt til grunn at
ledelsesoppgaver er felles og ikke kan brytes ned på enkeltaktiviteter. Den overordnede
ledelsen er derfor holdt utenfor analysene, mens skoleledelse i hver skole er definert som
øverste nivå.
På større skoler deles trinnet inn i grupper10, men på små skoler blir trinnene færre på
fådelte skoler. Vi velger å definere trinn som ett nivå og grupper som nivået under trinn.
Som vi skal nedenfor, er lærerressursene en stor utgift på dette nivået. Undervisningen
påvirker ikke objektutgiften og det er derfor hensiktsmessig å gruppere nivået over elev
som antallet trinn og grupper. Laveste nivå er aktiviteter som er direkte rettet mot objektet
(eleven). Dette gir oss følgende strukturelle innretning på aktivitetsnivå og aktiviteter:

10

Frem til 2002 ble dette kalt klasser.
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Figur 44: Aktiviteter og aktivitetshierarki

Ledelsesbasert aktivitet
- Skoleledelse
- Driftsutgifter overordnet

Gruppebasert aktivitet
- Undervisning
- Gruppeorienterte driftsutgifter

Elevbasert aktivitet
- Elev og foreldresamtaler
- Undervisningsmateriell
- Andre individbaserte driftsutgifter

6.2.3

Henføring av utgifter til aktiviteter

Utgiftene ved skolene må henføres til de ulike aktivitetene. I henføring av utgifter er
følgende premisser lagt til grunn.


Lønnsutgifter til skolens ledelse (Tjeneste 2024) henføres til Skoleledelse. Estimat på
ressurser som benyttes til elev og foreldresamtaler, samt forberedelsene til disse, er
henført til Elev og foreldresamtaler. Øvrige lønnsutgifter er så henført til
Undervisning. Refusjon sykepenger, fødselspenger, samt for øvingsundervisning er
henført til Undervisning.



Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon henføres til Undervisning.



Øvrige driftsutgifter før på 202 som ikke er knyttet til undervisning henføres til
Faste driftsutgifter ført på 202. Driftsutgifter som er elevorientert er henført til
Undervisningsmateriell. , eksempelvis Arbeidsmateriell og skolebokkjøp. Øvrige
konti henføres til Gruppeorienterte driftsutgifter. Kontofordeling fremgår av vedlegg
til rapporten.



For mva. refusjoner er det antatt at disse er generert av utgifter ført som «kjøp
tjenester i kommunal tjenesteproduksjon eller som erstatning av dette, og
tilbakeført prosentuelt til aktivitetene basert på fordelingen beskrevet over.
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Salgsinntekter henføres til Faste driftsutgifter ført på 202.



På basis av rammetimetallsstatistikk pr 20.08.2014 og årsverksoversikt for skolene
er det gjort estimat på ressursbruk til ordinær undervisning og øvrige tiltak som
inngår i grunnskoleundervisningen. Det er lagt til grunn at 50 prosent av
ressursene som ikke inngår i elevtimer, er ordinært undervisningsrelatert.

6.3 Utgifter i Hamarskolen

6.3.1

Barnetrinnet

Figuren nedenfor viser fordelingen av utgiftene i skolene mellom de tre aktivitetsnivåene
(Ledelsesbasert, gruppebasert og elevbasert), samt gjennomsnittsutgifter per elev.
Figur 45: Aktivitetsbasert fordeling utgifter, Barneskoler i Hamar.
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Kilde: Regnskap Hamar kommune, bearbeidet av Østlandsforskning

Figuren viser at gjennomsnittsutgiften pr elever til den ordinære
grunnskoleundervisningen synker med økende elevtall. Ved Lovisenberg, som er den
minste skolen med et vektet elevantall på 116 i 2014, var gjennomsnittkostnaden i overkant
av 78 000 kroner. Prestrud, som den er den største skolen med vektet elevtall på 416 elever,
hadde en gjennomsnittsutgift på i underkant av 60 000 kroner. Både Greveløkka og
Solvang har lave kostnader sammenlignet med større skoler som Lunden og Ridabu.
Mindre variasjoner i elevantall påvirker i liten grad utgiftene i skolen. Figur en over viser at
av de samlede utgiftene ved skolen utgjør individbaserte utgifter kun +/- 5 prosent. Figur
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46 viser at direkte individbaserte utgifter per elev ligger i området 3 – 4 000 kroner.
Årsaken til variasjonene mellom skolene skyldes anskaffelser ved den enkelte skole 2014.

Utgift pr elev

Figur 46: Utgift til grunnskoleundervisning per elev (Nivå: Elevbasert aktivitet).
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Kilde: Regnskap Hamar kommune, bearbeidet av Østlandsforskning

For de gruppebaserte utgiftene er imidlertid situasjonen annerledes. I teorien burde
skolene på barnetrinnet ha om lag like utgifter til gruppebaserte aktiviteter. Elevene skal få
et likt skoletilbud uavhengig av antallet elever i gruppene. Men som vi ser av figuren
nedenfor er det forskjeller mellom skolene i Hamar. Noe av forskjellene kan forklares med
at det er vanskelig å fange opp alle særegenheter ved den enkelte skole. Noe kan også
forklares ved at skolene har prioritert ulikt kjøp av varer og tjenester i 2014.
Figur 47: Utgift til grunnskoleundervisning per gruppe (Nivå: Gruppebasert aktivitet).
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Kilde: Regnskap Hamar kommune, bearbeidet av Østlandsforskning.
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Figuren viser at det ikke er noen klar sammenheng mellom skolestørrelse og utgift. Det
interessante med disse estimatene er at en gruppe på barnetrinnet synes å ligge i området
0,8 - 1,2 millioner kroner. For barneskolen er det organisering i grupper som betyr noe for
utgiftene til den ordinære grunnskoleundervisningen i skolen.
Samlet utgjør individ- og gruppebaserte utgifter 80-90 prosent av skolens utgifter. De
resterende 10-20 prosentene går til ledelse og felleskostnader.
Grensekostnaden for elever ligger i området 3 - 4 000 kroner, mens trinnvise kostnader
ligger i området 0,8-1,2 mill.

6.3.2

Ungdomstrinnet

Situasjonen for ungdomstrinnet følger barnetrinnet. Vi ser av figuren nedenfor at utgiftene
per elev reduseres ved økende skolestørrelse.
Figur 48: Aktivitetsbasert fordeling utgifter, Ungdomskoler i Hamar.
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Kilde: Regnskap Hamar kommune, bearbeidet av Østlandsforskning.

Utgiftene til individbaserte aktiviteter i ungdomsskolen er estimert til et noe lavere beløp
enn i barneskolen, og det er lite variasjon mellom skolene. Estimatet ligger mellom 3 300 –
3 600 kroner per elev. Basert på disse analysene er grensekostnaden for en
ungdomsskoleelev i underkant av 3 500 kroner.
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Utgift pr elev

Figur 49: Utgift til grunnskoleundervisning pr elev (Nivå: Elevbasert aktivitet).
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Kilde: Regnskap Hamar kommune, bearbeidet av Østlandsforskning.

Utgiftene til grupper er høyest på Ajer med ca. 1,5 millioner og lavest på Ener med 1,2
millioner. På Ener er det en ordning med fire lærerårsverk finansieres direkte fra
Utdanningsdirektoratet11. I sammenligning med de to øvrige ungdomsskolene fremstår
derfor skolen å være rimeligere på undervisningsressurser benyttet i gruppebaserte
aktiviteter.

Utgift pr trinn/ parallell

Figur 50: Utgift til grunnskoleundervisning pr gruppe (Nivå: Gruppebasert aktivitet).
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Kilde: Regnskap Hamar kommune, bearbeidet av Østlandsforskning.

De gruppebaserte utgiftene i ungdomsskolen er høyere enn i barneskolen. Årsaken til dette
er dels at ungdomsskoleelevene har flere undervisningstimer per uke enn elevene i
barneskolen. Lærere i ungdomsskolen underviser også færre timer per uke enn lærer på
barnetrinnet.
Oppsummert ser vi at det er gruppeaktiviteter som er kostnadsdriver. I våre estimater
ligger den i intervallet 76 - 82 prosent på barneskolene. På ungdomskolene ligger den i
intervallet 77 - 81 prosent. Utgiftene som følger eleven utgjør om lag 5 prosent i både
11

Forsøksordningen «Tilskudd for økt lærertetthet»
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barne- og ungdomsskolen. Ledelse og fellesutgifter utgjør 11 - 18 prosent på barneskolene
og 14 - 18 prosent for ungdomsskolene. Fordelingen viser også at utgiftenes fordeling er
relativt likt fordelt på skolene.
Estimatene viser at grensekostnaden per elev er lav. Konsekvensen av dette er at Hamar
aktivt kan tilrettelegge for rasjonell økonomisk drift ved å styre elevantallet på hver skole. I
tillegg til å utnytte makskapasiteten per gruppe kan kommunen redusere
gjennomsnittsutgiften per elev ved å øke gruppestørrelsen.
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7 SKOLENS PLASS I LOKALSAMFUNNET
En målsetning i Norges distrikts- og regionalpolitikk er å vedlikeholde en desentralisert
skolestruktur (St.meld. nr. 21 (2005-2006). Et bærekraftig lokalsamfunn trenger et minimum
av institusjoner, tjenestetilbud, infrastruktur og møteplasser, og skolen ansees å være en av
de viktigste sosiale institusjonene i et lokalsamfunn. Endringer i skolestrukturen berører
derfor lokalsamfunnene og nærmiljøene. På hvilke måter endringene påvirker varierer ut
fra hvilken plass skolen har i samfunnene. I dette kapitlet presenterer vi rektorer og FAUrepresentanters syn på skolens plass i deres lokalsamfunn og nærmiljø, sett i lys av
tidligere forskning om skolestrukturendringer. Før vi kommer dit gjør vi først rede for
begrepene lokalsamfunn og nærmiljø, samt hva som forstås som felleskap og sosial kapital.

7.1 Lokalsamfunn og nærmiljø
En kommune består av flere lokalsamfunn og et lokalsamfunn kan bestå av flere nærmiljø.
Lokalsamfunn skapes gjennom deltagelse i et felles sosialt miljø som betinger felles sosiale
arenaer, eksempelvis skoler (Lie, Støren, Thorstensen, Leikvold & Hjelseth, 2014). Samtidig
defineres lokalsamfunn ofte ut fra et avgrenset geografisk område, og også som et politisk
styrt område i større grad enn nærmiljø.
Nærmiljø er både sted og praksis der vi befinner oss og utfolder våre dagligliv (Thorød,
2010). Det er et tydeligere sosialt aspekt ved nærmiljøene enn lokalsamfunnene, men de
består også av en materiell og en organisatorisk struktur (Schiefloe, 1985). Den materielle
strukturen viser til bygninger, friarealer og trafikkårer rundt boligområder, mens den
sosiale strukturen består av de mellommenneskelige relasjoner som oppstår i lokale
nettverk og grupper. Den organisatoriske strukturen er sammensatt av lokale institusjoner,
servicetiltak, lag og organisasjoner (Schiefloe, 1985).
Nærmiljøet defineres av et geografisk område som har boligen som utgangspunkt, men
kan også beskrives som mennesker, organisasjoner og fysiske lokaliteter som hver og en er
knyttet til og noe den enkelte bærer med seg (Henriksen, Grønning, Fjærli & Tjora, 2008;
Schiefloe, 1985). I studier om barn og unge finner en at barn finnes i nærmiljøene samtidig
som at nærmiljøet finnes i barna gjennom at de tar i bruk det geografiske området og
forholder seg til mennesker som lever der, og tilbud og aktiviteter som foregår i området
(Rasmussen & Smidt, 2003; Morrow, 2003).
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Nærmiljøidealet bygger på forestillingen om at mennesker lever best i små samfunn hvor
alle kjenner og tar vare på hverandre (Schiefloe, 1985). Nærmiljø består igjen av flere
bomiljø, men bomiljø har sjelden organiserte virksomheter som butikker og lignende. I
bomiljøene kan en imidlertid finne andre typer organisert virksomhet som beboerne selv
setter i gang og som gir rammer for den sosiale strukturen som utgjør et bomiljø (Unstad,
2001). Slike virksomheter kan være dugnader, jule- og 17. mai-feiringer og mer formelle
aktiviteter som velforeninger og borettslag, og ved slike arrangement og aktiviteter kan
skolen og barnehagen som lokale og møteplass være sentrale.

7.2 Felleskap og sosial kapital
Fellesskap trekkes frem som definerende og viktig ved lokalsamfunn og nærmiljø. I
litteraturen skrives det om tre former for felleskap i det moderne samfunnet: det tapte
fellesskap, det bevarte fellesskap og det frigjorte fellesskap (Schiefloe, 1985). Det tapte
felleskap refererer til at den lokale og sosiale integrasjonen har gått tapt, uten at andre
former for relasjoner har kommet til. Det bevarte felleskapet omhandler at innenfor
storbyen finnes flere områder som både er kulturelt og sosialt integrerte, mens det frigjorte
fellesskap viser til at sosiale nettverk konstrueres over større geografiske områder som
følge av arbeid, slektskap og bosted på ulike steder i byen.
Sosiale nettverk er et sett av uformelle relasjoner som aktører skaper mellom seg
(Henriksen et al, 2008). Schiefloe (1985) definerer sosiale nettverk ut fra tre kjennetegn: det
er ikke et formelt system og relasjonene opprettholdes på frivillig basis, kommer i
interaksjon med hverandre gjennom spontane prosesser, og nettverk kan være
overlappende med andres nettverk og kan binde dem sammen. Bo- og nærmiljøet kan være
en viktig ressurs som gir tilgang til arenaer og relasjonsforhold, spesielt for de som har
færre ressurser, f.eks. eldre, men også barn og unge som benytter mer tid rundt hjemmene
(Bø & Schiefloe, 2007). Ressurser som finnes i bomiljø, nærmiljø og lokalsamfunn favnes i
teorier om sosial kapital.
Teoriene om sosial kapital er i hovedsak arbeidet frem av Bourdieu, Loury, Colman og
Putnam. Bourdieu vektlegger i stor grad sosial kapital som en ressurs som forvaltes av
individer og familier. De tre andre ser sosial kapital som en kollektiv ressurs som individer
nyter godt av, som et offentlig gode på samfunnsnivå. Loury ser sosial kapital som noe
barn får tilgang til gjennom sine foreldre, samtidig som familier med samme etnisk
bakgrunn klumper seg sammen i bestemte miljøer (nærmiljøer, bomiljøer) som gir tilgang
til lokale offentlige midler slik som offentlig skole, sosial påvirkning fra barn i samme
område, og tilgang til informasjon om og oppfatninger av arbeidsmarkedet. Coleman
mener forskjeller i grad av fellesskap og lokalsamfunn rundt skolen kan forklare forskjeller
i skoleresultater og særlig for de elevene som er mest utsatt med hensyn til sosial og etnisk
bakgrunn (Norges forskningsråd, 2005). Putnam bygger sine teorier om sosial kapital på
empiriske funn som viser at amerikanernes sosiale kapital har sunket siden 1950 og dette
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svekker vilkårene for å bygge og vedlikeholde sett av sosiale nettverk og normer som
fremmer gjensidighet og tillit i samfunnet. Forklaringen mener Putnam ligger i blant annet
endringer i familiestruktur og arbeidsfordeling og internett (Henriksen et al, 2008).
Putnam (2000) skiller mellom to former for sosial kapital. Det er sosial kapital som bånd og
sosial kapital som bruer. Sosial kapital som bånd baserer seg på familie, slekt og venner,
mens sosial kapital som bruer viser til hvordan det bygges bruer mellom ulike mennesker
og grupper av mennesker. Når det gjelder forskning om sosial kapital knyttet til barn og
unge er det også sentralt å trekke fram Morrow sine arbeider hvor hun utforsker hvordan
barn og unge selv skaper, utnytter og forhandler om egen sosial kapital og hvordan de kan
skape kontakter og være til støtte for sine foreldre (Morrow, 1999, 2003).
I diskusjoner om endringer i skolestrukturer handler ofte motargumentene om
betydningen skolen har som en ressurs i lokalsamfunnet og nærmiljøet, den kollektive
sosiale kapitalen. Videre vil vi presentere Hamarskolens rektorer og FAU-representanters
syn og erfaring når det gjelder deres skolers plass og betydning i nærmiljøet og
lokalsamfunnet.

7.3 Hamarskolenes plass i lokalsamfunnene og nærmiljøene
Hamarskolene er lokalisert både i tettbygde strøk (gamle Hamar) og i mer spredtbygde
strøk (tidligere Vang). Skolene i tidligere Vang ligger mer spredt i forhold til i gamle
Hamar hvor skolene er sentralisert over et mindre geografisk område. Fordelingen av
elever mellom skolene viser at det er flere elever fordelt på de fire barneskolene i Hamar
enn på de fem barneskolene i tidligere Vang (jf. kap. 4).
En annen forskjell mellom skolene gamle Hamar og tidligere Vang er at nesten ingen elever
har skoleskyss ved skolene i gamle Hamar, mens halvparten av elevene har skoleskyss ved
noen av skolene i tidligere Vang (jf. kap. 5). Årsakene til skoleskyss ved de tidligere Vang
skolene Ingeberg, Lovisenberg og Lunden skoler, er for de fleste lange avstander, men det
er også flere som har skyss på grunn av farlig skolevei.
I strategien «Hamarskolen som merkevare» er nærhet til skolen et viktig prinsipp. Barn og
unge skal i størst mulig grad kunne gå eller sykle til skolen. Avstand er derfor et argument
som går igjen i flere søknader om bytte av skole. Det gjelder imidlertid i større grad mellom
skolene som er lokalisert i gamle Hamar hvor avstandene er korte. I tidligere Vang må
mange elever ha skoleskyss uansett hvilken skole de går på. Geografisk nærhet til skolen
er ikke ensbetydende med en hva en nærmiljøskole er. En nærmiljøskole er den skolen
hvor flertallet av elevene i bydelen eller bygda går på, samtidig som skolen har en
betydning for flere og andre grupper i lokalsamfunnet(Melheim, 2009). Avstanden til
skolen kan ha en betydning når det gjelder bruken av skolen og plassen den har i
lokalsamfunnet, som noe mer enn en skole for elever og arbeidsplass for lærere.
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I forskningen vises det til tre ulike typer modeller for hvordan en skole kan samhandle
med lokalsamfunnet på (Melheim, 2009; Edvardsen, 2004; Helle-Olsen, 1991). Den første
modellen er den samfunnsignorante skolen som ikke tilpasser arbeidet i skolen til den
lokale konteksten, men opererer isolert fra lokalsamfunnet. En annen modell er den
samfunnspassive skolen som er åpen for informasjon og kontakt med omgivelsene og
samhandler med lokalsamfunnet på et nivå som påvirker undervisningen, for eksempel
ekskursjoner og prosjektoppgaver. Den samfunnsaktive skolen som er den tredje modellen,
er en ressurs for lokalsamfunnet gjennom å tilby tjenester utover grunnskoleopplæring.
Skolen kan ha rollen som kulturbærer som formilder av lokal kultur, et sosialt felleskap
som lokale og arrangør av sosiale treff og arrangementer eller en utvidet
undervisningsaktør ved å tilby voksenopplæring eller desentraliserte studieløp.
Videre, beskriver vi hvilke roller skolene i Hamar kommune tar i sine respektive
lokalsamfunn og nærmiljø i dag, samt hvor eventuelle forskjellene mellom skolene går.

7.3.1

Skolens bruk av nærområde

Alle rektorene ved Hamarskolene forteller at nærområdet brukes aktivt i undervisningen.
Flere trekker frem Naturskolen som en viktig samarbeidspartner som både inviterer
elevene til Naturskolens områder, men som også kommer til skolene og tar i bruk
nærområdene rundt skolen og bidrar til at elevene blir kjent med og tar i bruk eget
nærområde.
Nærområdet er viktige læringsarenaer for både barne- og ungdomsskolene. Flere av
skolene ligger i nærheten av naturområder som skog, elver/bekker eller Mjøsa,
grøntområder og stranda. Disse områdene brukes i undervisningen, særlig blant
barneskolene, som har turdager, uteskole, ekskursjoner ol., kommer det frem i intervjuene.
I nærområdet til skolene i gamle Hamar ligger også bysentrum, og særlig disse skolene
benytter seg av tilbudene og institusjonene som finnes der. Det betyr ikke at ikke skolene i
tidligere Vang også drar på utstilling i Kunstbanken eller besøker Rådhuset og Kulturhuset
som ledd i undervisningen, men hyppigheten vurderes opp mot tiden det tar å komme seg
til sentrum og kostnader ved evt. transport, spesielt for de yngste elevene.
På skolens område eller i tilknytning til flere av skolene er også ulike nærmiljøanlegg eller
idrettsarenaer lokalisert. Flere skoler har lett tilgang til gapahuk, bålplass, hoppbakke,
skøytebane, ballbinge, grusbane, sandvolleyballbane, skiløype, hinderløype, sykkelbane
mm. Dette er anlegg og utstyr som benyttes både i skole sammenheng som på idrettsdager,
uteskole, aktivitetsdager, og også på ettermiddags- og kveldstid. I intervjuene med rektorer
og FAU-representanter kommer det frem at det ikke er like mye aktivitet på ettermiddagsog kveldstid i skolegården og området rundt. Det betinges av hva som finnes av utstyr og
anlegg i området. De skolene som har ballbinge, hoppbakke, idrettsanlegg på eller ved
skolen erfarer at området brukes til uorganisert aktivitet av elever, tidligere elever og også
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foreldre med barn i helgene. De skolene som har lite av dette, er i mindre grad besøkt etter
skoletid.

7.3.2

Skolenes samarbeidspartnere i nærområdet

Skolene har ulike lokale samarbeidspartnere i sine nærområder. I tidligere Vang har
skolene samarbeid med grunneiere og gårdeiere, både for tilgang til jorder for skiløper,
plassering av gapahuk mm., og undervisning på gårder. Skolene Ingeberg, Lunden,
Lovisenberg og Solvang har også et tett og langvarig samarbeid med velforeningene i
området. Vi kommer nærmere tilbake til det under skolen som nærmiljøaktør.
I gamle Hamar har særlig ungdomsskolene et utstrakt samarbeid med idrettslag, for å
dekke opp behovet for kompetanse i valgfaget fysisk aktivitet og helse, men også noen
barneskoler har eller har hatt samarbeid om fysisk aktivitet eller opprettelse av
aktivitetsløyper.
Når det gjelder bedrifter i nærområdet er noen barne- og ungdomskoler i gang med å
etablere et samarbeid med bedrifter knyttet til en realfagssatsning Hamar kommune har.
Ellers beskriver skolene lite samarbeid med bedrifter på et institusjonelt nivå. Det
samarbeidet som er, er knyttet til enkelt fag og enkelt lærere.
Noen skoler i tidligere Vang har imidlertid hatt tradisjon for samarbeid med institusjoner
som eldresenter og barnehager. Ener ungdomsskole, for eksempel, har som intensjon å
være synlig i nærmiljøet og har et samarbeid med et eldresenter og en barnehage som tar i
mot elever som hjelper til der. Ridabu har også et tett samarbeid med barnehager som tar i
mot besøk av elever, samt at de besøker et eldresenter med underholdning. I gamle Hamar
har ungdomsskolene aksjonsdager hvor de oppfordrer elevene til å jobbe for å samle inn
penger til veldedige formål. Mange ungdommer jobber hjemme, men noen jobber hos
bedrifter i området, men dette avhenger av den enkelte elev og er ikke et institusjonelt
samarbeid.

7.3.3

Skolen som nærmiljøaktør

FAU er en viktig medspiller når det gjelder skolens posisjon som nærmiljøaktør. Imidlertid
fremstår barneskolene i større grad enn ungdomsskolene som nærmiljøaktører gjennom de
aktivitetene de har som både inviterer nærmiljøet inn i skolen og som synliggjør skolen ute
i nærmiljøet.
Alle barneskolene via FAU organiserer den årlige TV-aksjonen og sørger for at deres
skolekrets dekkes av bøssebærere. Alle skolene oppfordrer sine elever til å gå sammen med
voksene. Det er en utfordring å få nok bøssebærere, særlig i tidligere Vang hvor
bøssebærerne er avhengig av bil i mange av rodene fordi de dekker store geografiske
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områder. Videre organiserer FAU ved alle barneskolene 17. mai-arrangement som er åpent
for alle i nærområdet. Her fremkommer det er skille mellom skolene i tidligere Vang
kommune og gamle Hamar kommune ved at skolene Solvang, Ingeberg, Lunden og
Lovisenberg samarbeider tett med velforeningene og andre lokale organisasjoner om 17.
mai arrangementet. På Lunden skolen har de for eksempel eget 17. mai tog og etterpå
samles alle på skolen til 17. mai-fest. På Solvang er ikke arrangementet på skolen, men
foregår på Vangbana og i klubbhuset der.
Noen av Vang-skolene har arrangementer som eldrekafé og fest som besteforeldre og
andre beboere i nærmiljøet inviteres til. I samarbeid med velforeninger og grendelag er det
et par skoler i Vang som arrangerer juleverksted for barnehage- og skolebarn. Dette er
arrangementer som ingen skoler i gamle Hamar har tradisjon for. Noen av skolene i gamle
Hamar har hatt eller planlegger jubileum og da inviteres det bredt ut til tidligere elever og i
nærmiljøet, samt at det har vært andre enkeltstående «åpen dag» ol., hvor beboere i
nærmiljøet har vært invitert inn til skolen.

7.3.4

Skolen som utleier

Alle rektorene trekker frem deres rolle som utleier i intervjuene. Alle skolene i Hamar
kommune har utleie av gymsal og klasserom. Det er Kulturkontoret i Hamar kommune
som organiserer utleien av lokalene mandag til torsdag mellom kl. 17-21, mens skolene
administrer utleiekontrakter og nøkler, samt har vakthold og rengjøring. Det er idrettslag
og private initiativ som foreldregrupper som møter til ballspill ol, som leier i dette
tidsrommet, samt at SFO-lokaler og håndverksrom leies ut ved noen skoler til sjakklubber,
husflidslag ol. I tillegg driver noen av skolene utleie av klasserom i helgene i forbindelse
med turneringer eller andre større arrangement i kommunen. Dette tar de betalt for og det
gir en ekstrainntekt (etter fradrag av ekstra vakthold og rengjøring) som gir rom for å kjøpe
inn utstyr skolen trenger eller gjøre noe sosialt for de ansatte.
De fleste skolene, som har egen og egnet gymsal, leier den ut gratis til foreldre ved skolen
for arrangementer for elevene. Flere av skolen har kriterier for utleie til dette, som at hele
klassen inviteres eller alle jentene eller guttene. Rektorer ser dette som er viktig bidrag til å
legge til rette for å styrke klassemiljøene ved skolen.

7.4 Oppsummering
I dette delkapitlet har vi gjort rede for skolenes plass i lokalsamfunn og nærmiljø. Alle
skolene i Hamarskolen har flere funksjoner i lokalsamfunnet. Felles for alle skolene er deres
funksjon som utleier av gymsal, spesialrom og klasserom til lag og foreninger i
lokalsamfunnet. Videre ser vi alt alle skolene er aktive brukere av nærområdene sine som
de bruker som læringsarenaer. Alle skolene har også samarbeidspartnere i nærområdet,
men det er forskjeller mellom gamle Hamar og tidligere Vang i hvem de har samarbeid

106

Skolestruktur i Hamar kommune

ØF-rapport 02/2016

med. Hamar-skolene har mer samarbeid med idrettslag, mens Vang-skolene har avtaler
med grunneiere og gårdeiere. Når det gjelder samarbeid med bedrifter i områdene så er det
ikke et utstrakt institusjonelt samarbeid, men noen Vang-skolen har tradisjon for å
samarbeide noe med institusjoner som eldre senter og barnehage i området rundt skolen.
Skolen som nærmiljøaktør er det i hovedsak FAU som leder an ved skolene, og her går det
et skille mellom barneskolene og ungdomskolen. Barneskolene har flere faste aktiviteter og
arrangementer de er ansvarlig for slik som bøssebærere til TV-aksjonen, og 17. mai
arrangement på skolene for alle som bor i skolekretsen. Noen av skolene i tidligere Vang
har også tradisjoner i samarbeid med vel- og grendelag som juleverksted eller eldrekafé og
fest for besteforeldre.
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8 KAPASITET OG KVALITET
8.1 Utfordringer ved dagens skolekretsgrenser
Det er tidligere i rapporten vist til forholdet mellom antall elever på skolene og antall
innbyggere i skolealder i hver av skolekretsene. Det er noen skolekretser som har flere
elever i skolen enn hva det er barn som bor i kretsen og det er andre skoler som har færre
barn i skolen enn hva som bor i deres skolekrets. Årsakene til hvorfor noen skoler har flere
eller færre elever enn bosatt i skolekretsen varierer. Det kan handle om at det er tilflyttere
hvor barna ønsker å fortsette på sin tidligere skole, at foreldrene ønsker at barna skal gå på
private skoler eller det er ønske om å gå på den nærmeste skolen eller med venner fra
barnehagen eller barneskolen.
Det er særlig noen skoler i gamle Hamar kommune som har flere elever enn antall
innbyggere i kretsen. Rektorene ved disse skolene forteller at de får flere søknader om å få
gå på skolen med argumenter som at det er den nærmeste skolen geografisk selv om de
tilhører nabokretsen eller at det er ønskelig å gå der på grunn av sosiale forhold som
venner ol. Dette er kriterier som søknadene vurderes utfra i henhold til den kommunale
forskriften om skoletilhørighet i Hamar kommune. Samtidig er rektorene opptatt av at de
har et godt omdømme og det kan ligge til grunn for ønskene om å søke seg til deres skoler.
Dette er et forhold flere rektorer og FAU-representanter ved skoler i både gamle Hamar og
tidligere Vang viser til, at flere ringer dem for å høre om skolen med tanke på at de skal
flytte til Hamar kommune.
Innflyttere til Hamar eller mellom skolekretsene er opptatt av skolen og dens kvalitet.
Forskning viser også til at det de siste årene har vært økt fokus på kvalitet i skolen
(Vassenden, Thygesen, Bayer, Alvestad og Abrahamsen, 2011; Monsen, Bjørnsrud, Nyhus
og Aasland, 2009). Kvalitet i skolen påvirker foreldrenes valg av skole og kan ha betydning
for hvor innflyttere ønsker å bosette seg i kommunen. På en annen side kan det også gjøre
at kvalitet i skolen i form av resultater på nasjonale prøver eller trivselsundersøkelser,
settes foran geografisk nærhet og lokal tilhørighet som gjør at foreldre ønsker at barna ikke
går på nærskolen, men heller går på private skoler eller andre offentlige skoler i
kommunen.
Når det gjelder skolegrenser så mener rektorene at grensene stort sett er naturlige. Det
betyr ikke at de ikke synes grensene kan være utfordrende på den måten at det medfører
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søknader om bytte skole- inn til skolen eller at de opplever at elevene søker seg vekk fra
skolen. Dette gjelder spesielt noen av skolene i gamle Hamar som opplever stor pågang av
fra foreldre som søker barna sine dit. Det oppleves ikke greit å avvise søknader gitt kriteriet
om fritt skolevalg, samtidig reagerer rektorene på en økende tendens til at det
dokumenteres «spesielle behov» hos elevene. Foreldrene legger ved legeerklæringer og
uttalelser fra psykologer og andre spesialister for å styrke søknadene og sikre skolebytte for
sine barn.
Skolegrensene er en utfordring for ungdomsskolene Ajer og Børstad når det gjelder å
beregne elevtallsutviklingen. Begge skolene får elever fra Storhamar og Greveløkka. Det er
ikke gitt hvor mange elever som kommer fra hver skole fordi det ikke er hele klasser eller
skoler som flyttes opp. Det avhenger av hvor elevene bor, og som naturlig er, kommer det
søknader fra elever fra disse skolene om å få gå sammen med klassekamerater fra
barneskolen eller på den skolen som er nærmest. Skolegrensene til Børstad går slik at noen
elever må gå forbi Ajer for å komme til Børstad og søker av den grunn om å få gå på Ajer.

8.2 Kvalitet i skolen
Kvalitet i skolen omfatter flere kvalitetsfaktorer. I utredningen for Hamar kommune er
fokus i hovedsak på strukturkvalitet, fremfor prosesskvalitet og resultatkvalitet selv om vi
også er innom foreldreinvolvering og skolens samspill med lokalsamfunnet som er en del
av prosesskvaliteten. Strukturkvalitet handler om formell kompetanse blant lærere,
personaltetthet, elevgruppenes størrelse og sammensetning, bygninger og utstyr, andre
ramme vilkår og økonomi. Resultatkvalitet er knyttet til den enkelte elevs/lærlings
helhetlige læringsutbytte, mens prosesskvalitet er knyttet til virksomhetens arbeid med
opplæringen.

8.2.1

Økonomiske forhold

Samlet sett er strukturkvaliteten i Hamarskolen preget av høye kostnader per elev og høye
utgifter til grunnskolen. Dette kan forklares med en høyere andel eldre lærere og en
høyrere andel lærere med universitets-/og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanningen
enn gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner. Dette medfører høye lærerlønninger
som er basert på ansiennitet og formell kompetanse. Det betyr at Hamarskolen har en
lærergruppe med høy kompetanse og lang erfaring som kan komme elevene til gode når
det gjelder prosesskvalitet og resultatkvalitet. Videre forklarer den høye andelen elever
med morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring noe av utgiftene til grunnskolen.
Samtidig er den relative andelen elever med innvandrerbakgrunn i kommunen i alderen 615 år lavere enn hva utgiftene skulle tilsi. Det kan bety at elever med innvandrerbakgrunn
får flere timer med språkundervisning enn hva som er normert i den norske skole. Dette er
også et forhold som kan bidra positivt til prosess- og resultatkvaliteten i opplæringen.
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Et annet forhold som også forklarer de høye utgiftene er forholdet mellom andelen elever
som har spesialundervisning og andelen timer til spesialundervisning. Forholdet mellom
elever og timer viser at Hamarskolen gir flere timer til spesialundervisning per elev enn
gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner. I likhet med morsmålsundervisning og
særskilt norskopplæring, kan økt antall timer per elev slå positivt ut på prosess- og resultat
kvaliteten og den samlede kvaliteten i opplæringen i Hamarskolen. Dette har vi midlertid
ikke kartlagt og kan ikke trekke noen endelige konklusjoner på hvordan det påvirker
prosess- og resultatkvaliteten.
Det er imidlertid variasjoner mellom skolene i Hamar kommune når det gjelder
gruppestørrelse og økonomi. I kapitlet om befolkning og elevtall i hver skolekrets og ved
hver skole ser vi store forskjeller i gruppestørrelse, dvs. i parallellene på hvert trinn.
Skolene i gamle Hamar har i større grad fulle grupper, enn skolene i tidligere Vang. Det
varierer noe mellom trinnene på hver skole, men for eksempel har både Lunden og Ridabu
skoler så store trinn at de må dele i to grupper hvor antall elever i hver gruppe er langt
under grensen på 25 elever. Dette er kostnadsdrivende ved skolene. På en annen side har vi
ikke grunnlag for å si noe om hvordan små grupper kontra store grupper har betydning i
undervisningen og for læringsutbytte som inngår som en del av prosess- og
resultatkvaliteten i opplæringen.

8.2.2

Ulik samfunnsmessig betydning i lokalsamfunnene

Når det gjelder prosesskvalitet har vi sett noe på foreldreinvolvering representert ved FAU,
og skolens samspill med lokalsamfunnet. Hver av skolene i Hamar kommune har flere
funksjoner i et lokalsamfunn utover å være en utdanningsinstitusjon. I et
grunnlagsdokument identifiserer Steinkjer kommune (2012) at skolen har funksjoner som å
være en møteplass hvor foreldre blir kjent, en inkluderingsarena for innflyttere, en arena
for fritidsaktiviteter, en arena for kultur- og idrettsarenaer og er møtelokale og generelt
arrangementslokale. De ulike funksjonene bidrar til å etablere lokal tilhørighet, en
fellesskapsfølelse og identitet over flere generasjoner og øker den kollektive sosiale
kapitalen i et lokalsamfunn og nærmiljø.
Utleie av lokaler på skolen til lag og foreninger bidrar til å synliggjøre skolene som
nærmiljøskoler. Dette er en funksjon alle skolene i Hamar kommune fyller, men som arena
for uorganisert fritidsaktivitet er det noe variasjon mellom skolene. Omfanget av den
uorganiserte aktiviteten avhenger av om det er apparater, baner og steder på skolene eller i
nær tilknytning til skolene, som barn og unge liker å leke med eller på og i. Det er de
skolene som har attraktive steder som for eksempel gode baner for ballspill og skøyter,
lekeapparater eller naturområder som oppsøkes på ettermiddag og kveldstid.
Vi ser videre at skolene i tidligere Vang i større grad har en plass i lokalsamfunnet
sammenlignet med skolene gamle Hamar. Dette viser seg ved at FAU engasjerer seg i flere
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aktiviteter ved skolene i Vang enn i Hamar, og FAU og skolene samarbeider mer med
lokale lag og lokalt arbeidsliv i tidligere Vang enn i gamle Hamar. Dette kan ha noe med
størrelsene på skolene å gjøre, spredt bosetting i skolekretsen, samt at det ikke er det
samme tjenestetilbudet i tidligere Vang når det gjelder kultur og idrett som det er i sentrum
av Hamar. Dette kan bidra til at FAU og andre frivillige lag og foreninger involverer seg i
aktiviteter for de som bor i nærområdet. Det kommer frem at slike aktiviteter og
arrangementer ofte involverer ulike befolkningsgrupper i lokalsamfunnet og samler elever,
foreldre og naboer i større grad enn ved skolene i sentrum. Det er vanskelig å måle
kvaliteten i skolen gjennom en kartlegging av foreldres involvering, men det viser at skolen
har en sentral plass og stor betydning som en møteplass for lokalsamfunnene i tidligere
Vang, enn skolene i gamle Hamar. Mye av forskningen knyttet til bygde- og grendeskolen
viser til skolens funksjon som møteplass og kulturbærer, og en institusjon som bygger opp
stedsidentiteten (Unstad, 2001; Pettersen et al., 2001; Kvalsund, 2009). Endringer i
skolestrukturen kan derfor ha ulik betydning for lokalsamfunnene avhengig av hvor
betydningsfull skolen er som sosial arena for flere generasjoner og ulike grupper i
nærmiljøet.
Sett i et regionalt utviklingsperspektiv ser FAU-representantene dagens skolestruktur som
en sentral variabel. De setter pris på valgmulighetene som finnes i Hamar kommune og ser
det som et positivt trekk for mulige innflyttere til kommunen. Her er det mulig å velge
mellom skoler i byen og tettbygde strøk og på landet og spredtbygde strøk, store skoler og
små skoler og offentlige skoler og private skoler. Representantene fra FAU ser også at det
er store forbedringspotensialet når det gjelder å gjøre skolen mer attraktive for nærmiljøet.
Ikke nødvendigvis å åpne skolene gjennom arrangementer, men gjøre skolegårdene til
lekeplasser og parker åpne for alle i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Det løftes fram at dette
ikke bør være skolenes ansvar, økonomisk og når det gjelder vedlikehold, men kan legges
til andre avdelinger og budsjetter i kommunen, for eksempel park og anlegg. Noen
skoler/FAU har også fått bistand og rådgivning fra denne avdelingen i forbindelse med
utbedringer av skolegården eller området rundt skolen. Som skrevet tidligere er det de
skolene som har et uteområde å tilby i eller i tilknytning til skolegården som brukes av
barn, ungdom og foreldre utenom skoletid.
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9 ANBEFALINGER
Hovedutfordringene ved dagens skolestruktur i Hamar kommune er kapasitet og
kostnadsnivå. Vår gjennomgang viser at det ved flere skoler er kapasitetsproblemer i dag,
og utfordringene vil sannsynligvis tilta framover på grunn av befolkningsvekst. Siden det
er kapasitetsproblemer i Hamarskolen vil vi ikke anbefale skolenedleggelser. I så fall må
det gjennomføres store kapasitetsutvidende investeringer ved de gjenværende skolene i
kommunen. Det er for øvrig lagt inn i kommunens Handlings- og økonomiplan for
perioden 2016-2019 utbygging av Greveløkka skole for 101 mill. kroner (jfr. kap. 9.2), men
dette vil ikke alene gi tilstrekkelig kapasitetsvekst til å legge ned noen øvrige skoler. Vi ser
det som nødvendig at det gjøres endringer i strukturen på flere andre områder. Våre
anbefalinger omfatter gruppestørrelse, utbygging, justerte skolekretsgrenser og
forskriftsendringer. Samlet vil endringene bidra til praksisendringer i Hamarskolen, og
holdningsendringer blant foreldre og elever når det gjelder inntak og eventuelle
skolebytter.

9.1 Øke gruppestørrelsen
I Hamar kommune har kapasiteten på gruppestørrelsene vært satt til 25 elever de siste
årene. Denne begrensningen gir kapasitetsutfordringer på flere trinn ved enkelte av
skolene. Vår første anbefaling er derfor en økning av elevtall til 28 elever per gruppe slik
det er i dag på Greveløkka. Det vil bedre kapasiteten ved flere skoler og også ha en positiv
økonomisk effekt. Våre beregninger viser at det å øke kapasiteten fra 25 til 28 elever per
gruppe i liten grad er kostnadsdrivende, mens det å etablere nye grupper gir betydelig
kostnadsvekst. Grensekostnaden for elever per i dag i Hamarskolen er estimert til 3 - 4 000
kroner. En økning fra 25 til 28 elever per gruppe ligger innenfor den fysiske kapasiteten
ved de fleste skolene i Hamar, bortsett fra Lovisenberg som pga. klasseromstørrelser ikke
kan overstige 25 elever per gruppe. Økningen i gruppestørrelser kan settes i verk allerede
neste skoleår (2016/2017). Økt tilflytting av barnefamilier til Hamar kommune framover vil
imidlertid bidra til å forsterke kapasitetspresset, som gjør at det også er behov for mer
langsiktige strukturelle endringer.

9.2 Øke samlet kapasitet i Hamarskolen
I Hamar kommunestyre ble Handlings- og økonomiplan 2016-2019 vedtatt den 16.
desember 2015. Et av investeringsprosjektene i planen er utvidelse av kapasiteten på
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barneskolene ved å bygge ut Greveløkka skole. Vi anbefaler at dette investeringsprosjektet
gjennomføres snarest for å avhjelpe kapasitetsutfordringene i Hamarskolen. Ikke bare vil
denne type investeringer bidra til å dempe kapasitetspresset på Greveløkka skole, men
også på naboskolene, forutsatt at dagens skolekretsgrenser justeres som foreslått.

9.3 Endringer av skolekretsgrenser
Utredningen viser at det er størst kapasitetspress på enkelte skoler i gamle Hamar og
befolkningsutviklingen tyder på at det er et tiltakende behov for flere skoleplasser i dette
området. Ved en utbygging av Greveløkka skole jfr. pkt. 9.2, kan kapasitetsproblemene ved
naboskolene Storhamar, Rollsløkken og Solvang dempes, og eventuelt falle bort. Det
forutsetter at skolekretsgrensene justeres slik at Greveløkka dekker et større område. En
nærliggende løsning ved utbygging av Greveløkka er at de nordligste områdene i
skolekretsene til Storhamar og Rollsløkken inngår i Greveløkka skolekrets. Når det gjelder
Solvang er det en utfordring å lette presset der fordi det ikke er naturlig å sette
skolekretsgrensene rett nedenfor der skolen er lokalisert. Det er imidlertid grunn til å tro at
en utbygging av Greveløkka kan dempe presset ved Solvang skole gjennom å oppfordre
bosatte i nedre del av Solvangs inntaksområde til å søke Greveløkka, evt. Rollsløkken
skole.
Når skolekretsgrenser endres, så kan det endre behovet for skoleskyss. Spesielt gjelder det
for 1. klassinger, der kravet for skyss er 2 km. Ved endringer av kretsgrensene til
sentrumsskolene i Hamar bør derfor ikke reiseavstanden fra de nye ytterpunktene i
skolekretsgrensene inn til skolene overskride 2 km. Hvis vi utvider Greveløkka skolekrets
til også å dekke Østre Ajer og Vollhagan i Storhamar skolekrets og Nedre Mæhlumsløkka i
Rollsløkken skolekrets, vil ikke det utløse flere elever med skyssrett. Denne type
skolekretsjusteringer er illustrert i kartet nedenfor, hvor de skraverte feltene viser
utvidelsen av Greveløkka skolekrets. Per i dag bor det 28 personer i Nedre Mæhlumsløkka,
28 personer i Vollhagan og 71 personer i Østre Ajer i aldersgruppen 6-12 år.
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Figur 51: Kart over skolekretser i Hamar ved en utvidelse av Greveløkka skolekrets

En justering av inntaksområdene for barneskolene i gamle Hamar kan bidra til en
tydeligere inndeling mellom rekrutteringsskolene til ungdomsskolene Ajer og Børstad. En
utfordring ved Hamars skolestruktur er at Ajer og Børstad ligger nære hverandre
geografisk, samtidig som ikke hele barneskoler løftes opp til ungdomsskolene i gamle
Hamar. Skolekretsgrensene for ungdomskolen går tvers over Storhamar skolekrets og
grunnet god kapasitet har praksisen rundt søkningen om å få gå på en annen skole på
barnetrinnet vært fleksibel i mange år. Dette er forhold som har bidratt til mange søknader
om å få gå på en annen ungdomsskole enn den eleven tilhører utfra bostedsadressen.
Søknadene er i stor grad knyttet til ønskene om å få gå på den geografisk nærmeste skolen
og/eller den skolen hvor klassekameratene skal gå. Kapasiteten har kommet under press
de senere årene, og vi vil derfor foreslå innstramming når det gjelder praksisen rundt
skolebytter, jfr. avsnitt 9.5. Samtidig kan en eventuell justering av skolegrenser som følge
av utbygging av Greveløkka bidra til at elevtallet jevner seg ut mellom rekrutteringskolene,
noe som kan gjøre det lettere å løfte opp hele skoler. I dette tilfellet kan antageligvis hele
Storhamar og Prestrud barneskoler løftes opp til Ajer ungdomsskole og hele Solvang,
Greveløkka og Rollsløkken barneskoler løftes opp til Børstad ungdomsskole. Løftes hele
skoler opp vil i liten grad sosiale relasjoner og avstander være relevante
søknadsbegrunnelser.
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9.4 Opprettholdelse av samarbeidsavtale om kjøp av skoleplasser
Utbyggingen av boligområdet Vold nord i Hamar vil bosette elever med skoletilhørighet til
Prestrud skole. Boligfeltet ligger på grensen til Ringsaker kommune og geografisk veldig
nært Stavsberg skole, sammenlignet med lokaliseringen av Prestrud skole. Per i dag har
Hamar kommune kjøpt plasser for 10 elever ved Stavsberg skole, og det er grunn til å tro at
det er flere elever som vil søke seg dit når boligfeltet står ferdig. Vår kartlegging viser en
befolkningsvekst i Hamar kommune, og når det nå samtidig er utbygging av et boligfelt på
Vold med familieboliger, gir dette grunnlag for en anbefaling om opprettholdelse av
samarbeidsavtalen om kjøp av skoleplasser ved Stavsberg skole.

9.5 Stramme inn reglene for skolebytte med hjemmel i Opplæringsloven
§ 8-1
Vi foreslår at Hamar kommune strammer inn reglene for skolebytte. I Opplæringsloven §
8-1 heter det at alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller den
skolen i nærmiljøet elevene sogner til. Hamar kommune har i sin kommunale forskrift om
skoletilhørighet skissert kriterier som er gjeldende for skoletilhørigheten i kommunen (se
figur 2). I lang tid har Hamar kommune hatt en fleksibel praksis når det gjelder å
imøtekomme elevers og foreldres ønsker om å gå på en annen skole, men økt tilflytting de
siste årene har ført til et økt press og kapasitetsutfordringer på enkelte skoler i gamle
Hamar.
Forskriften er inkonsekvent, der bl.a. punkt 6 i forskriften medfører at bufferkravet i 3
overstyres. Forskriftens utforming skaper forventninger hos foresatte som ønsker
skolebytte, noe som medfører utfordringer i dialogen mellom foresatte og saksbehandler i
kommunen, og i selve saksbehandlingen. Forskriften legger også føringene for
Fylkesmannens klage behandling. For kommunen er det det også betydelige økonomiske
motiver for å utnytte kapasiteten ved skolene, og på de enkelte trinn, paralleller og
grupper.
For å gjøre kriteriene tydeligere og mindre åpne for gråsonestilfeller, foreslår vi å flytte og
stryke de to siste punktene i den kommunale forskriften:


Stryke punkt 6 «Søknaden innvilges dersom det er kapasitet ved den enkelte
skole/trinn». Dette punktet ivaretas i punkt 3, andre og tredje setning. Denne
bestemmelsen medfører at kommunen i praksis har fritt skolevalg innenfor
rammen av skolenes kapasitet.



Stryke punkt 7 «Ved eventuelle søknader om å få gå på annen skole skal objektive
kriterier være utgangspunktet for innvilgelse av søknaden: a. skolens kapasitet, b.
søsken ved samme skole til samme tid, c. nærhet til skolen, d. trafikkfarligvei,
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særlig på barnetrinnet». Kriteriet om søsken ivaretas i punkt 3. Opplæringsloven
med forskrifter stiller krav til fysisk og psykososialt miljø og en trygg skolehverdag
og kommunen må gjøre vurdering av bl.a. farlig skolevei. Punkt 7 er derfor
unødvendig dersom punkt 6 fjernes. Trafikkfarlig vei vurderer kommunen med
utgangspunkt i Trygg trafikks kriterier. Det gis tilbud om skyss i tilfeller hvor
elever har trafikkfarlig skolevei.
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Østlandsforskning har på oppdrag fra Hamar kommune utredet dagens skolestruktur med
fokus på befolkningsutvikling, elevtallsutvikling, økonomiske rammebetingelser, skolenes
økonomi og skolens samfunnsmessige plass i lokalsamfunnene. Rapporten skal utgjøre et
kunnskapsgrunnlag for kommunens rullering av strategiplanen «Hamarskolen som
merkevare».
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