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SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK - LÆRERNORM FOR GRUNNSKOLEN  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
SAKSFRAMLEGG: 
I utvalgsmøtet 27.02.2018 ba Helse, oppvekst og kulturutvalget rådmannen om å orientere om den 
vedtatte lærernormen for grunnskolen. 
 
Stortinget gjorde i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort følgende 
vedtak om lærernorm, jf. Innst. 2 S (2017-2018): 
 
Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være 1 lærer 
per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 
lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Normen skal evalueres underveis og sees 
i sammenheng med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dagens lærerutdanning, herunder 
gjeldende opptakskrav, og regjeringens kompetansekrav skal legges til grunn. Det foretas en kvalitetssikring av 
kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. 
En justering av de samlede kostnadene legges inn i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Videre 
skal det utredes hvordan innfasingen av en norm kan gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel i deler av 
landet. 
 
Det fremgår av vedtaket i Stortinget at lærertetthetsnormen skal være på skolenivå. 
Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær 
undervisning (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per 
lærer i ordinær undervisning, hvor estimerte ressurser til spesialundervisning og undervisning i 
særskilt norsk ikke regnes med. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og lærere 
i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. 
 
Ut i fra innrapporterte data for skoleåret 2017/18 oppfyller skolene antall undervisningsårsverk på 
følgende måte: 
 
Skole 1. – 4. trinn 5. -7. trinn 8. – 10. trinn 

Børsa skole 1,4 1,9  

Buvik skole Oppfyller ikke normen 
krav til ekstra 1,1 årsverk 

1,7  

Jåren-Råbygda skole 1,0 0,7  

Venn skole 1,2 1,1  

Vigga skole Oppfyller ikke normen 
krav til ekstra 1,2 årsverk 

1,8  

Skaun ungdomsskole   4,9 

 
Ut i fra fordelingen på budsjettområdet skole vil ikke Skaun kommune motta statlige midler fra 
statsbudsjettet knytta til lærernorm for grunnskolen. 



 
I sak 93/12 kommunestyret 13.12.12 ble det vedtatt prinsipper for fordeling av ressurser i Skaun, 
Telledato for høstens ressursfordeling vil være 01.05.2018, i tråd med vedtaket i kommunestyret. 
Rådmannen vil ta med seg føringene den vedtatte lærernormen gir, inn i arbeidet med 
ressursfordelingen for skoleåret 2018/2019. Eventuelle avvik grunnet økt elevtall e.l. vil bli 
redegjort for i senere utvalgsmøter. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant p.t.  
 
 
 
 


