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Kl. 15:00 - 16:45    Oppmøte/Besøk på Ullerål skole. Alle kjører egne biler 
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                               V/Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 20/1946-1   Arkiv: A22  

 

Revisjon av vedtektene for skolefritidsordningen, SFO  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen, SFO, vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen, SFO, ble vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst 

og kultur, sak 41/18. 

Det er behov for en revisjon av vedtektene i forhold til reduksjon av oppsigelsestid for 

foresatte. Vedtektene må også ta høyde for regjeringens forslag om inntektsbasert 

foreldrebetaling for 1.-2. trinn og gratis SFO-plass for elever på 5.-7. trinn med særskilt behov.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Endringen i vedtektene dreier seg i hovedsak om å redusere oppsigelsestid for SFO-plass fra 3 

måneder til 1 måned. (Vedtektenes punkt 5.1).  

I forslaget er også frister for påmelding og oppsigelsestid for ferieSFO spesifisert.  

 

Behovet for reduksjon av oppsigelsetid er tydeliggjort i forbindelse med koronapandemien, 

med flere permitterte/arbeidsledige arbeidstakere som ikke har behov for SFO-plass. 

Permitteringer og oppsigelser skjer på kort varsel og det vil gavne foresatte at oppsigelsestiden 

på SFO-plass forkortes.  

 

Ved å redusere oppsigelsestiden til en måned vil det være lik oppsigelsestid i kommunal 

barnehage og SFO.  

 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 at det innføres inntektsbasert foreldrebetaling for 

1.-2. trinn og gratis SFO-plass for elever på 5.-7. trinn med særskilt behov. Retningslinjer er 

ikke publisert når denne saken skrives. I vedtektene legges det inn en setning i punkt 8 - 

Foreldrebetaling: «Nasjonale retningslinjer for inntekstsbasert betaling og gratis plasser 

gjelder.» 
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Forholdet til overordnede planer og myndigheter 

Opplæringslovens § 13-7 krever at vedtektene skal ha bestemmelser om oppsigelse av 

skolefritidsplassen. Innholdet i slike oppsigelsesbestemmelser er likevel ikke nærmere 

regulert/omtalt verken i opplæringsloven med forskrifter eller i forarbeidene. 

Når det gjelder oppsigelse av skolefritidsplassen, har Forbrukerombudet laget retningslinjer om 

maksimalt to måneders oppsigelsestid i skolefritidsordningen. 

Fylkesmennene viser til retningslinjene som Forbrukerombudet har utarbeidet og anmoder 

kommunene om å ta hensyn til dette når de utarbeider vedtektene, herunder oppsigelsesfrister. 

 

Økonomiske forhold 

Kortere oppsigelsestid vil innebære reduserte inntekter for kommunen. Det er vanskelig å anslå 

beløpet.  

Det betales for SFO-plass i hele oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.  

Innføring av inntekstbasert foreldrebetaling for 1.- 2. trinn samt gratis plasser for elever i 5.-7. 

trinn med spesielle behov er ikke kostnadsberegnet fordi sentrale retningslinjer mangler pr. 

dato.  

  

Prinsipielle avklaringer 

Når antall barn som benytter SFO-plass endres påvirkes også bemanningsbehovet.  

 

Ringerike kommune følger avtalene i arbeidslivet i forhold til varsling av endret 

arbeidstid/vakter. Om det blir behov for reduksjon av stillinger eller oppsigelser følges 

kommunens nedbemanningshåndbok.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I Ringerike kommune er følgende 3 bærekraftsmål påvirket av denne saken: God helse, god 

utdanning og mindre ulikheter.  

Disse bærekraftsmålene blir støttet fordi kortere oppsigelsestid, inntekstgraderte satser og 

gratis plass for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov kan bidra til bedre forutsigbarhet av 

familienes hverdag og økonomi. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer dette som en tilpasning av vedtektene for SFO til de endringene som er skjedd 

både lokalt og nasjonalt i perioden etter forrige justering,  
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Vedlegg 

 Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen, SFO 

 Rådmannen forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen, SFO 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 20/2279-1   Arkiv: A20  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2019 - 20.  

. Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på linje med både for fylket og 

nasjonalt – men med variasjoner mellom ulike årstrinn.  

Resultatene for skoleåret på de nasjonale prøvene i 5., 8. og 9. trinn viser at 5. og 8. trinn er noe 

under landsgjennomsnittet mens 9. trinn ligger på gjennomsnittet for fylket og landet. Det er positivt 

at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i regning og at 9. trinn er på landsgjennomsnittet både i 

lesing og regning.  

Grunnskolepoengene for elever som avla grunnskoleeksamen i 2019 var noe lavere enn året før og 

er fortsatt under landsgjennomsnittet.  

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned. Årsverk for undervisningspersonale har gått noe opp. 

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

Rapporten følger som vedlegg i saken. 
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Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 31 elever i forhold til forrige skoleår. 

Lærertettheten, antall elever per lærer,  på 1.-4. trinn er 14,7 (landsgjennomsnitt: 14,0). På 5.-7.trinn 

er den 16, 2 (landsgjennomsnitt: 16,5) og på 8.-10.trinn  18,0 (landsgjennomsnitt: 17,8) 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Ringerike er er på linje med de nasjonale tallene. Indeksen for 7. og 10. trinn viser at mobbingen er 

ulikt fordelt mellom trinnene; mer på 7. trinn og mindre på 10. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn.  

8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing og engelsk. I regning 

ligger 8. trinnselevene på landsgjennomsnitt.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 3-

4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser god utvikling av disse ferdighetene fra 8.- 9.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,7 i 2019. Det er under de nasjonal 

tallene som er 41,9 og er en liten nedgang fra 2018.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 85 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 88,6 % gjennomført i 2019.   

Spesialundervisning:  

I Ringeriksskolen er det 8,3 % av elevene som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er på 

7,7 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke flere enn 7% av elevmassen skal 

ha spesialundervisning.   

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk 

og samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen ble sagt opp fra 

og med 010120. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2019.  Dette videreføres i 2020, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag.Det er og fukus påLederutdanning samt 

internt arbeid med oppdatering innen IKT i forbindelse med kommunens handlingsplan på 

området. 

På grunn av koronakrisen  kunne ikke alle fagnettverk våren 2020 gjennomføres. 

Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO-ansatte. 

Private skoler 
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Det er tre private skoler i Ringerike kommune med til sammen 183 elever per 1. oktober 

2019.. Elevene er hjemmehørende i Ringerik kommune og nabokommunene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra kommunens handlingsprogram 2019 – 2022, og 

handlingsplan for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/19.  

Tiltak for å forvedre læringsresultatene ble behandlet i kommunestyret i sak 217/19. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utanning»  Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. 

Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og  understreker hvor  viktig det er å fortsette 

med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de  neste årene må og har  sterkt fokus på læringsresultater. Det 

må jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. 

Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra skole til skole. 

Rådmannen vil her peke momenter fra sak 217, systemantisk og kunnskapsbasert arbeid over tid, 

tidlig innsats, og kompetanseutvikling for medarbeiderne..   

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing og fokus på intensiv opplæring (1.- 4. trinn) og tilpasset opplæring - forventes det 

en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater 

må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes systematisk med den 

intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - slik at de elevene som 

begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  «Rett medisin til riktig tid». 
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Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019-20 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Siri Strømmen 
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Arkivsaksnr.: 18/1336-10   Arkiv: A20  

 

Steinsfjorden Montessoriskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune er positive til at Steinsfjorden Montessoriskole får øke elevtallet som 

omsøkt. 

 

  

Sammendrag 

Steinsfjorden Montessoriskole har søkt utdanningsdirektoratet om å få øke elevtallet ved 

skolen fra 84 til 120 elever fra 01.08.20. Ringerike kommune har mottatt brev om dette fra 

utdanningsdirektoratet, og har anledning til uttale seg om søknaden innen 3 måneder, det vil si 

innen 08.06.20. 

 

Innledning / bakgrunn 

Steinsfjorden Montessoriskole startet opp som barneskole i august 2916. Skolen hadde da 

tillatelse til å ha maksimalt 84 elever. Etter søknad til utdanningsdirektoratet fikk skolen 

tillatelse til også ha ungdomstrinn fra august 2019, men tillatt elevtall var fremdeles 84. 

Det er nå søkt om en økning av skolens elevtall fra 84 til 120 elever. 

 

Elevtall ved Steinsfjorden montessoriskole pr. 01.10.19 (GSI-tellingen). 

Trinn Antall elever 

1 13 

2 6 

3 7 

4 16 

5 6 

6 4 

7 8 

8 4 

9 0 

10 0 

Sum 64 
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Da Steinsfjorden Montessoriskole i 2019 søkte om å få ha opplæringstilbud også på 

ungdomstrinnet, uttalte kommunestyret seg positivt. 

Utdanningsdirektoratet imøtekom denne søknaden. 

En følge av at skolen også omfatter ungdomstrinnet, er at elevtallet øker. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

2016 -  Steinsfjorden Montessoriskole fikk tillatelse til å drive skole på barnetrinnet for inntil 

84 elever. 

2019 - Steinsfjorden Montessoriskole fikk tillatelse til også å ha ungdomstrinn. 

2020 – Steinsfjorden Montessoriskole har søkt om å få økt elevtallet til 120 elever fra           

01.08.20. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunene trekkes i rammetilskuddet for hver elev fra kommunen som får opplæring ved 

private grunnskoler (korreksjonsordningen). Trekket pr. elev er i 2020 kr 101 100. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Utdanning er et av FNs bærekraftmål. Det er skoleplikt for barn i grunnskolealder. Elever ved 

Steinsfjorden montessoriskole får fullført grunnskolen med montessoripedagogikk dersom 

søknaden om økning av elevtallet imøtekommes 

 

Rådmannens vurdering 

Den omsøkte elevtallsøkningen ved Steinsfjorden montessoriskole har ingen betydning for 

skolestrukturen i Ringerike kommune. Rådmannen anbefaler at det gis en positiv uttalelse til 

søknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad fra Steinsfjorden Montessoriskole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/2409-1   Arkiv: 243  

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - innvilgede 

søknader  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon om innvilgede søknader tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) utlyste høsten 2019 Nasjonal 

tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. 

Målet med denne ordningen er å utjevne forskjeller, og gi alle barn og unge likeverdige 

muligheter. 

Administrasjonen i Ringerike kommune koordinerte og sørget for at de seks søknadene fra 

Ringerike ble sendt BUFDIR innen søknadsfristen. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) prioriterte søknadene i sak 8/20. 

 

HOK prioriterte søknadene slik: 

1. Ringerike og Hole Røde kors 

2. Ringerike kommune – opplevelseskort 

3. Ringerike kommune SPLASH 

4. Ringerike kommune – TL-klubben 

5. Ringerike kommune – Smaksverkstedet 

6. Ringerike kommune – BUA - utstyrssentralen 
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Tildelinger 2020  

 

BUFDIR har behandlet søknadene som for tiltak i Ringerike, som gav følgende 

resultat:  

 

 Ringerike og Hole Røde kors – Barnas Røde Kors (BARK) – kr. 160 000,- 

 Ringerike kommune – Opplevelseskort – kr. 40 000,- 

 --------------«----------- - SPLASH 2020-21 – kr. 350 000,-. 

 --------------«----------- - Smaksverkstedet – kr. 50 000,-. 

 --------------«----------- - BUA – utstyrssentralen Ringerike – kr. 300 000,-. 

 

Av BUFDIRs totalbudsjett på kr. 310,6 millioner kroner til dette formålet, ble søkerne fra Ringerike 

samlet tildelt kr. 900 000,-. 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge gir både frivillige 

organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere 

aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale 

situasjon., og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildelingen av midler til de fem tiltakene i Ringerike bidrar til at FNs bærekraftmål nr. 3 – god 

helse enklere kan oppnås. Helse har også sammenheng med muligheter til å oppleve og delta 

kultur og ulike opplevelsesaktiviteter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for denne tildelingen av midler, og håper dette bidraget vil gi barn og unge 

i Ringerike god tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/1946-1   Arkiv:   

 

 

Revisjon av vedtektene for skolefritidsordningen, SFO  
 

Forslag til vedtak: 

 

Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen, SFO, vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen, SFO, ble vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst 

og kultur, sak 41/18. 

Det er behov for en revisjon av vedtektene i forhold til reduksjon av oppsigelsestid for 

foresatte. Vedtektene må også ta høyde for regjeringens forslag om inntektsbasert 

foreldrebetaling for 1.-2. trinn og gratis SFO-plass for elever på 5.-7. trinn med særskilt behov.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Endringen i vedtektene dreier seg i hovedsak om å redusere oppsigelsestid for SFO-plass fra 3 

måneder til 1 måned. (Vedtektenes punkt 5.1).  

I forslaget er også frister for påmelding og oppsigelsestid for ferieSFO spesifisert.  

 

Behovet for reduksjon av oppsigelsetid er tydeliggjort i forbindelse med koronapandemien, 

med flere permitterte/arbeidsledige arbeidstakere som ikke har behov for SFO-plass. 

Permitteringer og oppsigelser skjer på kort varsel og det vil gavne foresatte at oppsigelsestiden 

på SFO-plass forkortes.  

 

Ved å redusere oppsigelsestiden til en måned vil det være lik oppsigelsestid i kommunal 

barnehage og SFO.  

 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 at det innføres inntektsbasert foreldrebetaling for 

1.-2. trinn og gratis SFO-plass for elever på 5.-7. trinn med særskilt behov. Retningslinjer er 

ikke publisert når denne saken skrives. I vedtektene legges det inn en setning i punkt 8 - 

Foreldrebetaling: «Nasjonale retningslinjer for inntekstsbasert betaling og gratis plasser 

gjelder.» 

  



- 

 

Forholdet til overordnede planer og myndigheter 

Opplæringslovens § 13-7 krever at vedtektene skal ha bestemmelser om oppsigelse av 

skolefritidsplassen. Innholdet i slike oppsigelsesbestemmelser er likevel ikke nærmere 

regulert/omtalt verken i opplæringsloven med forskrifter eller i forarbeidene. 

Når det gjelder oppsigelse av skolefritidsplassen, har Forbrukerombudet laget retningslinjer om 

maksimalt to måneders oppsigelsestid i skolefritidsordningen. 

Fylkesmennene viser til retningslinjene som Forbrukerombudet har utarbeidet og anmoder 

kommunene om å ta hensyn til dette når de utarbeider vedtektene, herunder oppsigelsesfrister. 

 

Økonomiske forhold 

Kortere oppsigelsestid vil innebære reduserte inntekter for kommunen. Det er vanskelig å anslå 

beløpet.  

Det betales for SFO-plass i hele oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.  

Innføring av inntekstbasert foreldrebetaling for 1.- 2. trinn samt gratis plasser for elever i 5.-7. 

trinn med spesielle behov er ikke kostnadsberegnet fordi sentrale retningslinjer mangler pr. 

dato.  

  

Prinsipielle avklaringer 

Når antall barn som benytter SFO-plass endres påvirkes også bemanningsbehovet.  

 

Ringerike kommune følger avtalene i arbeidslivet i forhold til varsling av endret 

arbeidstid/vakter. Om det blir behov for reduksjon av stillinger eller oppsigelser følges 

kommunens nedbemanningshåndbok.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I Ringerike kommune er følgende 3 bærekraftsmål påvirket av denne saken: God helse, god 

utdanning og mindre ulikheter.  

Disse bærekraftsmålene blir støttet fordi kortere oppsigelsestid, inntekstgraderte satser og 

gratis plass for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov kan bidra til bedre forutsigbarhet av 

familienes hverdag og økonomi. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer dette som en tilpasning av vedtektene for SFO til de endringene som er skjedd 

både lokalt og nasjonalt i perioden etter forrige justering,  

 
Vedlegg 

 Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen, SFO 

 Rådmannen forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen, SFO 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtekter - kommunal skolefritidsordning 

Behandlet og vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.18. 

Gjeldende fra 01.01.19. 

Gitt i medhold av lov om grunnskolen (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61, § 13-7 

§ 1.        FORMÅL 

Skolefritidsordningen (heretter kalt SFO) i Ringerike kommune er et frivillig omsorgs- og 

tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn på 1. - 4. trinn og for barn med 

særskilte behov på 1. - 7. trinn.  

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO er en viktig del av barns helhetlige oppvekstmiljø. 

I Ringerike kommune skal det legges vekt på et godt samarbeid mellom foresatte, skole og 

SFO. Handlingsplan for SFO beskriver målsettinger for innholdet i SFO. 

SFO skal ha et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der. 

Kommunens plikt til å ha et tilbud om skolefritidsordning gir ikke rettighet for den enkelte 

elev, jfr. Ot.prp. nr. 60 (1997- 98). 

§ 2.        DRIFTSFORUTSETNINGER 

Skolefritidsordningen drives etter Opplæringslovens bestemmelser om SFO og retningslinjer 

vedtatt av kommunestyret/Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

SFO bruker skolens arealer ute og inne. Arealene følger Helse- og miljøforskrifter som 

gjelder for grunnskolen. 

Det åpnes for alternative måter å organisere SFO-tilbudet på innenfor den enkelte skoles 

budsjettramme.  

§ 3.        POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig styringsorgan i kommunen. Administrativt 

er SFO underlagt rektor. 

§ 4.        ANSVARLIG PÅ SKOLENIVÅ 

Kommunale skolefritidsordninger legges til skolen. Rektor har overordnet administrativt, 

økonomisk, personal- og faglig ansvar. Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget ved den 

enkelte skole håndterer også SFO-saker. 

Bemanningen skal være er forsvarlig i forhold til innhold, åpningstid og barnegruppa innenfor 

vedtatt budsjettramme og bør være 1 voksen pr. 12 hele plasser. 

  



§ 5A.     SØKNAD OM PLASS  

Alle skoler med barnetrinn skal ha et tilbud om SFO.  

Søknad om plass skjer på elektronisk skjema på kommunens nettsider.  Søknadsfristen er 1. 

april og kunngjøres på kommunens nettsider og i lokalpressen. 

Ved deltidsplass må ukedagene være faste. Eventuelle forandringer i dager må avtales med 

SFO- på forhånd. 

Det er anledning til å søke om ny/utvidet plass i skoleåret hvis det er kapasitet.  Endringer 

gjelder vanligvis fra den 1. i hver måned. Den enkelte SFO kan i tillegg tilby plass 

enkeltdager viss det er kapasitet. 

Rådmannen, eller den han delegerer myndighet til, er opptaksmyndighet.  

Opptaket gjelder til eleven er ferdig med 4. klassetrinn, eller plassen blir sagt opp. 

§ 5b.      OPPSIGELSE AV PLASS 

Oppsigelse av hele eller deler av SFO-plassen skal skje elektronisk på kommunens nettsider. 

med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at 

oppsigelsen er mottatt. 

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om det av økonomiske 

eller andre grunner finner å måtte stenge en eller flere SFO. 

§ 6.        ÅPNINGSTID/SKYSS 

SFO følger skolens ferie- og fridager.  Daglige åpningstider fastsettes ved den enkelte skoles 

SFO ut fra lokale behov. SFO tilbys i skolenes høstferie og vinterferie, samt i sommer etter 

skoleslutt og før skolestart. SFO holder stengt i juli måned.  SFO-tilbudet i skolenes ferier 

foregår sentralisert ved Benterud skole. 

Det dekkes ikke skyss til/fra SFO.  

§ 7.        KOST 

Samarbeidsutvalget fastsetter om det skal være kost ved den enkelte SFO.  Eventuelle 

kostpenger, til selvkost dersom ikke foreldrene bestemmer noe annet, kommer i tillegg til den 

ordinære foreldrebetalingen. 

§ 8.        BETALING FOR OPPHOLD 

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for barns opphold i SFO. For deltidsplasser 

reduseres prisen påplusset 10 % administrasjonsgebyr. Det er egen betalingssats for 

morgentilbud, dags- og ukesplasser samt ferietilbud utenom skoleruta. 

  



Betalingsordninger 

Årsprisen for SFO på skoledagene ut fra skoleruten, fordeles på 10 hele måneder f.o.m. 15. 

august t.o.m.15. juni.  Forfallsdato 20. i hver måned.. 

Ekstra betaling for tilbud ut over skoleruten blir fakturert i tillegg. Det gis ikke fratrekk i 

foreldrebetalingen om barnet ikke møter opp til avtalte dager. 

Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller 

flere. Dersom søsknene har ulik plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste 

plassen. 

Det gis ikke søskenmoderasjon hvis for eksempel det ene barnet er i SFO og et annet i 

barnehage/kulturskole. 

Redusert betaling  

Det er anledning til å søke om redusert betaling for familier med bruttoinntekt under 3 G, 

inklusive stønader og bidrag.  Det gis ikke redusert betaling for 

morgenåpent.  Søskenmoderasjon faller bort ved redusert betaling.  Betaling for kost kommer 

i tillegg og må betales fullt ut.  Søkere som innvilges redusert betaling betaler 50 % av 

gjeldende sats.  I spesielle tilfeller kan rådmannen innvilge ytterligere redusert betaling ut 

over dette.  

Søknad om redusert betaling skrives på eget skjema og hentes fra internett.  Det må legges 

ved dokumentasjon på opplysninger.  

Mislighold 

Ved forsinket betaling påløper renter og eventuelt purregebyr i samsvar med lov om renter 

ved forsinket betaling og kommunale forskrifter.  Ved vesentlig mislighold av betaling kan 

rådmannen, eller den han gir fullmakt, vedta at SFO-plassen inndras. Misligholdet anses som 

vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.  Mottatt plass for nytt 

skoleår inndras hvis restgjeld til SFO, kulturskolen eller barnehage står ubetalt.  

Når 2 måneders betaling utestår, varsler avgiftskontoret foresatte, med kopi til rektor, om at 

kravet går til tvangsinnfordring og at plassen kan inndras hvis ikke betalingen er ordnet i løpet 

av 14 dager. 

Gebyr 

Ved henting av barn etter SFO`s stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang for å dekke 

ansattes overtid.  Gebyret faktureres automatisk på neste regning.  Gebyrets størrelse 

fastsettes av kommunestyret.  

§ 9.        KLAGEADGANG 

Kommunens særskilte klagenemnd er ankeinstans.  



§ 10.      LEKSEHJELP I GRUNNSKOLEN 

Kommunen skal ha tilbud om leksehjelp i grunnskolen. Tilbudet er frivillig, men eleven har 

rett til å delta. På småskoletrinnet blir leksehjelp organisert som en del av 

skolefritidsordningen. Skolen informerer om tilbudet som gis ved den enkelte skole. 

Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.  Det skal være forsvarlig tilsyn med 

elevene i leksehjelp-tiden. Leksehjelp er gratis for alle elevene enten de går på SFO eller 

ikke.  

§ 11.      PSYKOSOSIALT MILJØ 

Opplæringslovens § 9a gir alle elever i rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Lovbestemmelsene, og konkretiseringen av dem i planen 

«Trivsel i Ringeriksskolen», gjelder også i SFO og i Leksehjelp-tiden. 

§ 12.      TAUSHETSPLIKT 

Personalet har taushetsplikt, jfr. Forvaltningsloven §§ 13 til 13e. 

§ 13.      POLITIATTEST 

Den som skal tilsettes i SFO må legge frem politiattest. Personer som er dømt for seksuelle 

overgrep mot barn kan ikke tilsettes i SFO, jfr. Opplæringsloven § 10-9. 
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Vedtekter  
kommunal skolefritidsordning 
 

 

Vedtektene er vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur, sak ????, og gjelder fra 
01.05.2020. 

 

Gitt i medhold av lov om grunnskolen (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61, § 13-7 

1. Formål 

Skolefritidsordningen (heretter kalt SFO) i Ringerike kommune er et frivillig omsorgs- og 
tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn på 1. - 4. trinn og for barn med 
særskilte behov på 1. - 7. trinn. 

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO er en viktig del av barns helhetlige 
oppvekstmiljø. I Ringerike kommune skal det legges vekt på et godt samarbeid mellom 
foresatte, skole og SFO. Kommunens “Handlingsplan for SFO” beskriver målsettinger for 
innholdet i SFO. 

SFO skal ha et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der. 

Kommunens plikt til å ha et tilbud om skolefritidsordning gir ikke rettighet for den enkelte 
elev, jfr. Ot.prp. nr. 60 (1997- 98). 

2. Eierforhold og styring 

Skolefritidsordningen eies og drives av Ringerike kommune etter Opplæringslovens 
bestemmelser om SFO og retningslinjer vedtatt av kommunestyret/Hovedkomitéen for 
oppvekst og kultur. 

Kommunale skolefritidsordninger legges til skolen. SFO bruker skolens arealer ute og inne. 
Arealene følger Helse- og miljøforskrifter som gjelder for grunnskolen. 

Det åpnes for alternative måter å organisere SFO-tilbudet på innenfor den enkelte skoles 
budsjettramme. 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig politisk styringsorgan.  

Administrativt er SFO underlagt rektor. 

3. Ledelse og bemanning  

Rektor har overordnet administrativt, økonomisk, personal- og faglig ansvar. 
Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole håndterer også SFO-saker. 

Bemanningen skal være er forsvarlig i forhold til innhold, åpningstid og barnegruppa innenfor 
vedtatt budsjettramme og bør være 1 voksen pr. 12 hele plasser. 

4. Opptak 

Alle skoler med barnetrinn skal ha et tilbud om SFO. 

Alle barn på 1-4. årstrinn og alle barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn har rett til et 
tilbud.  
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Søknad om plass skjer elektronisk via kommunens oppvekstportal. Søknadsfristen er 1. 
april og kunngjøres på kommunens nettsider. 

Ved deltidsplass må ukedagene være faste. Eventuelle forandringer i dager må avtales med 
SFO- på forhånd. 

Det er anledning til å søke om ny/utvidet plass i skoleåret hvis det er kapasitet. Endringer 
gjelder vanligvis fra den 1. i hver måned. Den enkelte SFO kan i tillegg tilby dagplasser viss 
det er kapasitet. 

Rådmannen eller den han delegerer myndighet til, er opptaksmyndighet. 

Opptaket gjelder til eleven er ferdig med 4. klassetrinn, eller plassen blir sagt opp. 

4.1 Opptak til ferieSFO 

Søknad om plass til ferieSFO i høstferien og vinterferien skjer elektronisk via 
kommunens oppvekstportal. Søknadsfristen er 1. september for høstferien og 1. februar 
for vinterferien. 

For sommerferie - SFO er det eget påmeldingsskjema på kommunens nettside. Det kan 
kun søkes om hele uker (bortsett fra uke 33, da er tilbudet 2 dager) 

Søknadsfristen er 20. mai.  

5. Oppsigelse  

5.1 Oppsigelse av hele eller deler av SFO-plassen skal skje via Oppvekstportalen.  

Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned.  

Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes.  

Ordinær oppsigelsesfrist på 1 måned fra den 1. i påfølgende måned gjelder også 
ferieSFO. 

5.2 Oppsigelse fra kommunen 

Ringerike kommune kan si opp SFO-plassen med 3 måneders frist om det av økonomiske 
eller andre grunner finner å måtte stenge en eller flere SFO. 

6. Åpningstid og skyss 

6.1 SFO følger skolens ferie- og fridager.   

Daglige åpningstider fastsettes ved den enkelte skoles SFO ut fra lokale behov.  

6.2 Ferietilbud i skolefritidsordning 

Ferietilbudet gis ved Benterud skole. 

Tilbudet gis i skolens høstferie, vinterferie samt etter skoleårets slutt og før oppstart av neste 
skoleår (i alt 4 uker i sommerferien). 

Det er egen påmelding til ferietilbudet i SFO, og betaling i henhold til vedtatt 
betalingsreglement.  

Oppsigelsestiden er 1 måned. 

6.3 Skyss 

Det dekkes ikke skyss til/fra SFO. 
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7. Kost 

Samarbeidsutvalget fastsetter om det skal være kost ved den enkelte SFO.  Eventuelle 
kostpenger, til selvkost dersom ikke foreldrene bestemmer noe annet, kommer i tillegg til den 
ordinære foreldrebetalingen. 

8. Foreldrebetaling 

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for barns opphold i SFO. Nasjonale retningslinjer 
for inntektsbasert betaling og gratis plasser gjelder. 

For deltidsplasser reduseres prisen påplusset 10 % administrasjonsgebyr. Det er egen 
betalingssats for morgentilbud og ukesplasser i ferieSFO. 

 

8.1  Betalingsordninger 

Årsprisen for SFO på skoledagene ut fra skoleruten, fordeles på 10 hele måneder f.o.m. 15. 
august t.o.m.15. juni.  Forfallsdato 20. i hver måned.. 

Ekstra betaling for tilbud ut over skoleruten blir fakturert i tillegg. Det gis ikke fratrekk i 
foreldrebetalingen om barnet ikke møter opp til avtalte dager. 

8.2 Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller 
flere.  

Dersom søsknene har ulik plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen. 

Det gis ikke søskenmoderasjon hvis for eksempel det ene barnet er i SFO og et annet i 
barnehage/kulturskole. 

8.3 Redusert betaling 

Det er anledning til å søke om redusert betaling for familier med bruttoinntekt under 3 G, 
inklusive stønader og bidrag.   

Det gis ikke redusert betaling for morgenåpent.  Søskenmoderasjon faller bort ved redusert 
betaling.  Betaling for kost kommer i tillegg og må betales fullt ut.   

Søkere som innvilges redusert betaling betaler 50 % av gjeldende sats.  I spesielle tilfeller 
kan rådmannen innvilge ytterligere redusert betaling ut over dette. 

Søknad om redusert betaling skrives på eget skjema. Det må legges ved dokumentasjon på 
opplysninger. 

8.4 Mislighold 

Ved forsinket betaling påløper renter og eventuelt purregebyr i samsvar med lov om renter 
ved forsinket betaling og kommunale forskrifter.  

Ved vesentlig mislighold av betaling kan rådmannen eller den han gir fullmakt vedta at SFO-
plassen inndras. Misligholdet anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 
måneder eller mer. Mottatt plass for nytt skoleår inndras hvis restgjeld til SFO, kulturskolen 
eller barnehage står ubetalt. 

Når 2 måneders betaling utestår, varsler avgiftskontoret foresatte, med kopi til rektor, om at 
kravet går til tvangsinnfordring og at plassen kan inndras hvis ikke betalingen er ordnet i 
løpet av 14 dager. 

8.5 Gebyr 

Ved henting av barn etter SFO`s stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang for å 
dekke ansattes overtid.  Gebyret faktureres automatisk på neste regning. Gebyrets størrelse 
fastsettes av kommunestyret. 
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9. Klageadgang 

Kommunens særskilte klagenemnd er ankeinstans. 

10. Leksehjelp i grunnskolen 

Kommunen skal ha tilbud om leksehjelp i grunnskolen. Tilbudet er frivillig, men eleven har 
rett til å delta. På småskoletrinnet blir leksehjelp organisert som en del av 
skolefritidsordningen. Skolen informerer om tilbudet som gis ved den enkelte skole. 

Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Det skal være forsvarlig tilsyn med 
elevene i leksehjelp-tiden. Leksehjelp er gratis for alle elevene enten de går på SFO eller 
ikke. 

11. Psykososialt miljø 

Opplæringslovens § 9a gir alle elever i rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Lovbestemmelsene, og konkretiseringen av dem i planen 
«Trivsel i Ringeriksskolen», gjelder også i SFO og i Leksehjelp-tiden. 

12. Taushetsplikt 

Personalet har taushetsplikt, jfr. Forvaltningloven §§ 13 til 13e. 

13. Politiattest 

Den som skal tilsettes i SFO må legge frem politiattest. Personer som er dømt for seksuelle 
overgrep mot barn kan ikke tilsettes i SFO, jfr. Opplæringsloven § 10-9. 

14. Endring av vedtekter  

Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens 
handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk. 
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 

 Sammendrag 
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2019 - 20.  

. Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på linje med både for fylket og 

nasjonalt – men med variasjoner mellom ulike årstrinn.  

Resultatene for skoleåret på de nasjonale prøvene i 5., 8. og 9. trinn viser at 5. og 8. trinn er noe 

under landsgjennomsnittet mens 9. trinn ligger på gjennomsnittet for fylket og landet. Det er 

positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i regning og at 9. trinn er på landsgjennomsnittet 

både i lesing og regning.  

Grunnskolepoengene for elever som avla grunnskoleeksamen i 2019 var noe lavere enn året før og 

er fortsatt under landsgjennomsnittet.  

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned. Årsverk for undervisningspersonale har gått noe opp. 

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 
Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

Rapporten følger som vedlegg i saken. 
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Beskrivelse av saken 

 
Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 31 elever i forhold til forrige skoleår. 

Lærertettheten, antall elever per lærer,  på 1.-4. trinn er 14,7 (landsgjennomsnitt: 14,0). På 5.-

7.trinn er den 16, 2 (landsgjennomsnitt: 16,5) og på 8.-10.trinn  18,0 (landsgjennomsnitt: 17,8) 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Ringerike er er på linje med de nasjonale tallene. Indeksen for 7. og 10. trinn viser at mobbingen 

er ulikt fordelt mellom trinnene; mer på 7. trinn og mindre på 10. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn.  

8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing og engelsk. I regning 

ligger 8. trinnselevene på landsgjennomsnitt.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 

3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser god utvikling av disse ferdighetene fra 8.- 9.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,7 i 2019. Det er under de 

nasjonal tallene som er 41,9 og er en liten nedgang fra 2018.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 85 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 88,6 % gjennomført i 2019.   

Spesialundervisning:  

I Ringeriksskolen er det 8,3 % av elevene som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er på 

7,7 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke flere enn 7% av elevmassen skal 

ha spesialundervisning.   

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk 

og samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen ble sagt opp 

fra og med 010120. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2019.  Dette videreføres i 2020, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag.Det er og fukus påLederutdanning samt 

internt arbeid med oppdatering innen IKT i forbindelse med kommunens handlingsplan på 

området. 

På grunn av koronakrisen  kunne ikke alle fagnettverk våren 2020 gjennomføres. 

Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO-ansatte. 

Private skoler 

Det er tre private skoler i Ringerike kommune med til sammen 183 elever per 1. oktober 

2019.. Elevene er hjemmehørende i Ringerik kommune og nabokommunene. 
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Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra kommunens handlingsprogram 2019 – 2022, og 

handlingsplan for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  
Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport 

som ble behandlet, var K-sak 96/19.  

Tiltak for å forvedre læringsresultatene ble behandlet i kommunestyret i sak 217/19. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utanning»  Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

Rådmannens vurdering 
Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. 

Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og  understreker hvor  viktig det er å 

fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de  neste årene må og har  sterkt fokus på læringsresultater. 

Det må jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes 

sluttresultater. Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra 

skole til skole. 

Rådmannen vil her peke momenter fra sak 217, systemantisk og kunnskapsbasert arbeid over tid, 

tidlig innsats, og kompetanseutvikling for medarbeiderne..   

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing og fokus på intensiv opplæring (1.- 4. trinn) og tilpasset opplæring - forventes 

det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes 

resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes systematisk med 

den intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - slik at de elevene 

som begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  «Rett medisin til riktig 

tid». 

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019-20 
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ri ngerike omhandler skoleåret
2019 - 20 20 . Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring,
spesialundervisning og voksenopplæring.

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13 - 10). Den er
del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.
Rapporten bygger i hovedsak på data fra « Skoleporten », som er en nettportal og et verktøy f or
vurdering av kvalitet i grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige
nøkkeltall om opplæringen. Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på « Skoleporten »
eller andre nettsteder.

Som forarbeid til den kommunale rappo rten lager skolene egne delrapporter. Disse er
utgangspunkt for dialogmøter der skoleeiers represenatant er møter representanter for elever,
foresatte, ans atte, skolens ledelse og pol i tisk oppnevnt medlem av Samarbe i dsutval g et (SU) .

Skolenes rapporter, dial ogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale
tilstandsrapporten. Å rshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten.
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1 Sammendrag

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring,
læringsmiljø og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten ba serer seg på
skole statistikk, nasjonal e prøver og unde rsøkelser skoleåret 201 9 – 20 20 , skolenes
tilstandsrapporter og dialogmøter med skolene.

Elever og undervisningspersonale
R apporten viser at elevtalle t i kommunen er svakt synkende . A ntall årsverk for
undervisningspersonale og lærertetthete n er noe høyere enn forgående år.

Grunnskoler
Det var 13 kommunal e grunnskoler i Ringerike i 2019 . Benterud skole åpnet 1. januar og
Ullerål skole har hatt tilhold i paviljonger plassert ved Ringerikshallen. I tillegg er det tre
private grunnskoler i kommunen.

Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.
Områdene som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og
mobbing på skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både f ylkes - og
landsgjennomsnittet, men med variasjoner mellom ulike årstrinn. Arbeidet for å skape et godt
læringsmiljø pågå r kontinuerlig .

Læringsresultater
På de nasjonale prøvene på 5. 8. og 9 . trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2019 – 20 på
landsgjennomsnittet for 9. trinn og litt under for 5. og 8. trinn . Grunnskolepo eng for
avgangselevene i Ringerike har økt siste 5 - årsperiode, men ligger under landsgjennomsnittet.
Det går ellers fram av rapporten at antallet elever som har rett til og mottar
spesialundervisning er stabilt på ca. 8 % av elevmassen.

2. E lever og undervisningspersonale

2 .1 Antall elever og årsverk
Tabellen opplyser om tallet på elever som er registrert ved kommunale grunnskoler per 1.
oktober 201 9 , og årsverk for undervisn ingspersonalet er fra samme dato.

Elevtall og årsverk 2014 - 15 2015 - 16 2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20

Tallet på elever 3142 3174 3321 3266 3235

Årsverk for undervisningspersonale 271 271 280 270 273
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Tabellen viser elevtallsutviklingen ved kommunens grunnskoler

Elevtall – skoler Elevtall
2014 - 15

Elevtall
2015 - 16

Elevtall
2017 - 18

Elevtall
2018 - 19

Elevtall
2019 - 20

Benterud skole 297

Eikli skole (utgått) 198 231 211 195

Hallingby skole 288 296 318 310 301

Haugsbygd ungdomsskole 215 213 216 207 205

Helgerud skole 219 215 232 229 223

Hov ungdomsskole 238 221 234 243 243

Hønefoss skole 242 230 283 258 234

Kirkeskolen (utgått) 91 90 87 79

Nes skole 34 27 24 23 22

Sokna skole 141 141 134 128 135

Tyristrand skole 362 356 340 329 331

Ullerål skole 301 331 372 381 380

Vang skole 289 351 356 363 362

Veien skole 215 218 226 215 198

Veienmarka ungdomsskole 254 254 288 306 304

F ra 01.01.19 ble Eikli skole og K irkeskolen lagt ned, og elevene overført til Benterud
skole.

Vurdering
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved s kolene i Ringerike de siste 5 årene . Hovedtendensen
er at elevtallet er ganske stabilt på kommunenivå, med en liten nedgang de to siste årene .
Nedgangen er mest markert på Veien og Hønefoss skole, mens økningen er størst på
Benterud, sammenlignet med de tidligere skolene Eikli og Kirkeskolen.
Årsverk for undervisningspersonale i kommunen gikk inneværende skoleår noe opp i forhold
til skoleåret 201 8 - 201 9 , på grunn av blant annet økt krav til lærertetthet.
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2.2 Lærertetthet
Lærertetthet gir informasjon om gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppen e . T imer
til spesialundervisning og særskilt norsk er ikke inkludert i tallene.
Lærertetthet - geografisk Ringerike kommune Nasjonalt
Lærertetthet 1. - 4. trinn 14,7 14,0
Lærertetthet 5. - 7. trinn 16,2 16,5
Lærertetthet 8. - 10. trinn 18.0 17,8

Tall fra Skoleporten, Udir

Stortinget har vedtatt denne lærernorm en fra og med skoleåret 2019 - 2020 :

Målet er at det høsten 2019 skal være 1 lærer per 15 elever i 1. – 4. klasse og 1 lærer per 20
elever i 5. – 10. klasse.

Lærertetthet – lærernorm ved kommunens grunnskoler pr. 01.10.1 9
Skole 1. - 4.trinn

(norm 15)
5. - 7. trinn
(norm 20)

8. - 10. trinn
(norm 20)

Benterud skole 14,6 18,0
Hallingby skole 13,0 19,1 20,7
Haugsbygd u.skole 17,6
Helgerud skole 15,1 15,9
Hov u.skole 21,0
Hønefoss skole 14,8 16,8
Nes skole 9,0 2,0 6,4
Sokna skole 17,2 15,5 15,6
Tyristrand skole 16,5 17,5 19,2
Ullerål skole 16,6 20,2
Vang skole 14,2 19,4
Veien skole 13,3 13,4
Veienmarka u.skole 20,8

Tall fra Skol eporten , Udir

Vurdering
T abellen viser at de fleste skoler i kommunen oppfyller nasjonal lærernnorm p er 1.10.2019,
men ikke alle. Det te gjelder Hov, Ullerål og Veienmarka. N oen skoler oppfyller normen som
helhet , selv om de på et hov edtrinn ligger litt under .
Det tas hensyn til lærernormen ved fordelingen av sektorbudsjettet, og det er et mål at alle
skoler skal være innenfor den nasjonale normen. U tfordringer er blant annet økt elevtall i
løpet av vår en og sommer en , etter at planer er lagt og tilsettinger gjort.
Ringerike kommune har noe lavere lærertetthet enn landet for øvrig på småskoletrinn og
ungdomtrinn, og litt høyere på mellomtrinnet.



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune for 2020

Side 6

2.3 Spes ialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet ha r rett til spesialundervisning.
I Ringerike kommune er utviklingen de siste tre skoleårene slik:
Skole -
år

Gutter
s om mottar
spesialunder
- visning

Jenter
s om mottar
spesial -
undervisning

S um elever
som mottar
spesial -
undervisning

% elever som
mottar
spesial -
undervisning i
Ringerike

% elever som
mottar
spesial -
undervisning
i landet

14 - 15 177 88 265 7,5 7,9
15 - 16 146 71 217 7,0 7,8
17 - 18 179 90 269 8,1 7,9
18 - 19 185 78 263 8,0 7,8
19 - 20 183 84 267 8,3 7,7

*) Tall hentet fra g runnskolens informasjonssystem GSI

Vurdering
Andelen elever som mottar spesialundervisning i Rungerike kommune er inneværende skoleår
8 ,3 %, men med betydelige variasjoner mellom skolene. Kommunen har et mål om at flest
mulig av elevene skal få et tilfredsstillinge opplæringstilbud innenfor det ordinære. Videre er
det grunn til å merke seg at det er mer enn dobblet så mange gutter som jenter som får
spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke mer enn 7 % av elevmassen skal motta
spesialundervisning. Det vil fortsatt bli arb eidet for at færre elever skal m otta
spesialundervisning.

3 Lærings miljø

Den årlige elevundersøkelsen er obligatorisk for elevene på 7. og 1 0 . trinn , men brukes og på
mange skoler fra 6.klasse og oppover. Til sammen 1100 elever har svart på undersøkelsen i
Ringeriek kommune. El e vene svarer på spørsmål innenfor disse områdene : S tøtte fra lærer,
v urdering for læring , mestring, e levdemokrati , me dvirkning , trivsel og trygghet .
Ringerikselevene scorer likt med eller høyer e en n fylkes - og landsgjennomsnittet på disse
faktorene. De opplever i hoved s ak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig,
opplever mestring , sier at de får me d virke, at de trives på skolen og o p plever et trygt miljø.
Dette samsvarer og godt med det som elev - og foreldrerepresentanter formidler i
dialogmøtene med skolene.
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Elevundersøkelsen har og spørsmål om mobbing:

Tabellen viser elevenes opplevelse av mobbing på en skala fra 1 - 5, der 5 er beste score.
Mobbing Mobbing

blant
elever

201 8 - 1 9

Digital
mobbing
201 8 - 1 9

Mobbing
fra voksne

201 8 - 1 9

Mobbing
blant

elever
201 9 - 20

Digital
mobbing
20 19 - 20

Mobbing
fra voksne
201 9 – 20

N asjonalt 4,7 4, 9 4,9 4, 7 4,9 4,9
Ringerike
kommune

4,7 4, 8 4,9 4,7 4,8 4,9

Ringerike
10.trinn 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9

Rin gerike
7. trinn 4,7 4,8 4,9 4,5 4,8 4,9

Vurdering

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal
ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme
eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal
det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er og lovfestet i
Opplæringsloven kapittel 9 A – Elevane sitt skolemiljø .
Elevene i Ringerike kommune rapporterer om både digital mobbing og mobbing av både
andre elever ved skolen og voksne. Som de to første radene i tabellen viser, er t allene i
Ringerike er på linje med de nasjonale . Indeksene for 7. og 10 trinn, viser at mobbingen er
ulikt fordelt mellom trinnnene, det er meldt mer mobbing på 7.trinn og mindre på 10 trinn
høsten 2019 , sammenlinget med komune - og landsgjennomsnittet.
De fleste elevene trives på skolen, noe som samsv arer godt med det elever og foreldre
rapporterer om bl.a. på dialogmøtene og elevenes svar på elevundersø kelsen. Likevel er det
for mange elever som opplever mobbing , så innsatsen på dette feltet fortsetter kontinuerlig.
Oppfølging på 7. trinn har hatt sær lig fokus dette skoleåret, og dette følges også opp videre.
Skolen e følger rutine ne i Trivsel i Ringeriksskolen , en plan for å sikre ele vene et godt
psykososialt miljø og som bygger på nasjonale føringer.

Det oppfordres jevnlig at ansatte, foresatte, elever eller andre som får kjennskap til at
enkeltelever ikke har det bra, melder ifra til skolens ledelse. Det jobbes og jevnlig i
personale ne med rutinene og med kompetanseheving i f orhold t il barn s i sosial kompetanse .
A lle barneskolene bruk er det holdningsskapende og forebyggende programmet « Mitt Valg » .

Det er et mål at ingen elever opplever krenkelser som mobbing.
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4 Lærings resultater

4 .1 Nasjonale prøver 5. trinn
Lesing:
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar
med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i
lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet.
Regning:
Nasjo nale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i
samsvar med kompetansemålene der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at
nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning
s om grunnleggende ferdighet.

Engelsk:
Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i
samsvar med kompetansemålene i læreplanen

Tabellen e under viser resultatet på de nasjonale pr øvene på 5. trinn høsten 201 9 , og hvordan
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på
en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng . Elevene fordeles etter prøveresultat på
tre mestringsnivåer. Nasjonale prøver - 5. trinn 1 9 / 20 fordelt prose ntvis på mestringsnivå

Nasjonale prøver Ringerike (%) Mestrings -
nivå 1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Engelsk 5. trinn 27,9 53 ,0 19,0
Regning 5. trinn 29,2 51,6 19,2
Lesing 5. trinn 23,4 56,6 19,9

Oppnådde poeng på nasjonale prøver 5.trinn ved kommunens grunnskoler i 201 9 .
Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk

Nasjonalt 50 50 50

Ringerike kommune 49 48 48

Benterud skole 49 47 52

Hallingby skole 48 48 49

Helgerud skole 48 47 46

Hønefoss skole 48 49 50

Sokna skole 45 46 41

Tyristrand skole 48 47 50
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Ullerål skole 48 46 48

Vang skole 54 53 50

Veien skole 46 45 43
Nes skole har ikke elever på 5. trinn inneværende skoleår

Vurdering – 5. trinn

Dia logmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på
skolene. Tabellene ovenfor viser at resultatet også i 2019 er under nasjonale tall , og de lokal e
må l er ikke nådd. Best resultater hadde elevene ved Vang som scorer o ver eller likt med
landsgjennom snittet på alle prøvene.

4.2 Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk, regning og lesing

Tabellene nedenfor viser resulta tet på de nasjonale prøvene på 8 . trinn høsten 201 9 , og
hvordan elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på
en skala med et nasjonalt gj ennomsnitt på 50 poeng . Elevene fordeles etter prøveresultat på
fem mestringsnivåer.

Nasjonale prøver - 8. trinn 201 9 - 20 20 Ringerike kommune, fordelt på mestringsnivå
Nasjonale
prøver

Mestrings -
nivå1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Mestrings -
nivå 4 (%)

Mestrings -
nivå 5 (%)

Engelsk
8. trinn 9,4 23,1 40,2 17,1 10,1

Regning
8.trinn

8,6 24,4 35,7 22,7 8,6

Lesing 8.
trinn 8,9 15,7 41,6 24,2 9,6

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 8. trinn i 2019

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk

Nasjonalt 50 50 50

Ringerike kommune 49 50 49

Hallingby skole 47 49 46

Haugsbygd ungdomsskole 54 5 0 51

Hov ungdomsskole 47 4 8 47

Sokna skole 54 52 46

Tyristrand skole 54 52 53

Veienmarka ungdomsskole 49 4 9 50
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Nes har får få elever på 8. trinn til at resulta tene er offentlige

Vurdering – 8. trinn
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 201 9 ligger tett opp til de nasjonale
resultatene. Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret , og resultatene må sees på som barnetrinnets
resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. Skolenes resultater varierer noe fra
år til år . I 201 9 som i 2018 hadde Tyristrand skole og Haugsbygd ungdomsskole høyest score
av Ringeriksskolene .

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være
variasjoner fra år til år. Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev s og klasse ns utvikling ,
og er et hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring . Alle skolene jobber med
prøveresultatene for å finn e forbedringspunkter hos eleven og klassen . S kolen s etter seg
lokale mål , og de jobber mot ut fra målsettinger gitt i komm unens handlingsprogram . Dette er
og tema i skolenes rapporter og i dialogmøter me d skolene .

4.3 Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9 . trinn høsten 2019 , og hvor dan
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn.

Nasjonale prøver - 9. trinn 201 9 – 20 20 Ringerike - fordelt på mestringsnivå
Nasjonale
prøver

Mestrings -
nivå1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Mestrings -
nivå 4 (%)

Mestrings -
nivå 5 (%)

Regning
9.trinn

3,5 15, 2 39,4 26, 3 15,6

Lesing
9. trinn

3,1 11, 0 3 2 , 7 35,2 17,9

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 9. trinn inneværende skoleår
Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning
Nasjonalt 54 5 3
Ringerike kommune 5 4 53

Hallingby skole 53 51
Haugsbygd ungdomsskole 5 4 5 5
Hov ungdomsskole 5 4 5 2
Sokna skole 5 9 54
Tyristrand skole 5 6 54
Veienmarka ungdomsskole 5 3 5 3

Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten
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Vurdering – 9. trinn
Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3 - 4 poeng over 8. trinn.
Ringerikselevenes totalscore er lik e høy som landsgjennomsnittet, så her er de lokale målene
nådd. Det er noe variasjon fra skole til skole. Best resultater på dette tri nnet har Sokna skole,
Haugsbygd ungdomsskole og Tyristrand skole.

4.4 Grunnskolepoen g

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på a ntall
karakterer og ganget med 10 .
Grunnskolepoeng –
gjennomsnitt

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 2018 - 19

Ringerike kommune 38,5 40,4 39,9 40,9 40,7
Nasjonalt 40,8 41,1 41,4 41,7 41,9

Vurderin g
Elevene i Ringerike oppnår grunnskolepoeng som i gjennomsnitt ligger noe under
landsgjennomsnittet, men med en stigende tendens. Det er et kommunalt mål å være på
nasjonalt nivå eller bedre, så målet på dette området er ikke nådd.

5 Gjennomføring – videregående skole
Gjennomføringsprosenten ved de videregående skolene i kommunen ø ker.
Antall elever som fullførte og best od skoleåret 2017 - 18 var på 85 % for Hønefoss
videregående skole. Gjennomføringsprosentene ved skolen har økt gradvis hvert år siden
skol eåret 2012/2013 fra 72 % til 85 %.
For R ingerike videregående skole var den samlede gjennomføring en på 8 8 , 6 % i 2018.
Dette er også en økning fra året før.
Begge de to videregående skolene i Ringerike har høyere gjennomføringsprosent enn
gjennomsnittet i Buskerud fylke, som var 84 % i 2018.

* ) Tallene er hentet fra tilstandsrapport for Buskerud fylkeskommune 201 9 .

6 Opplæring minoritetsspråklige elever
Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil
2 år. Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015.
Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.
På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Veienmarka ungdomsskole.
Elevtallet har gått ned etter at Hvalsmoen mottak er avviklet og det bosettes færre flyktninger
i kommunen.

Velkomsttilbud barnetrinnet 21 elever
Velkomsttilbud ungdomstrinnet 20 elever

Elevtallet ved velkomsttilbudene varierer fra måned til måned, de oppgitte tallene er per
1.03.2020.
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7 Kompetanseutvikling
I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen gjennomføres kompetanseutvikling for både
ledere og ansatte ved skolene.

Ny læreplan fra 2020 – forberedende arbeid
Det siste året har det vært arbeidet mye med forberedelse til å ta i bruk ny læreplan
(fagfornyelse n) fra skolestart august 2020. Skolene har jobbet med å implementere ny
overordnet del av planen og å gjøre seg kjent med de ulike fagplanene.
Kompetanseutviklingen har foregått i det profesjonsfaglige fellesskapet på skolen med
utgangspunkt i opplegg utar beidet av Utdanningsdirektoratet med st øtte fra Universitetet i
Sørøst - Norge og rådgiverne i kommunen.
Skolenes utviklingsgrupper som har hatt ansvar for å drive prosessen på egen skole, har hatt
individuell veiledning fra Universitetet i Sør øst - Norge . De har også vært samlet til to
regionale dagssamlinger med hovedvekt på støtte og hjelp til utviklingsarbeidet på ege n skole.
På denne måten er målet at skolene skal være best mulig rustet til å i bruk de nye læreplanene
fra høsten 2020.

Digital skolehverdag
I forbindelse med at alle skolene nå har fått en til en dekning av chromebook, har det vært
gjennomført kompetansehevende tiltak på skolene. Lærerne gjennomfører kurs i
grunnleggende IKT – ferdigheter utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Det har vært et s tort
digitalt løft i forbindelse med Koronakrisen og hjemmeskole.

Etter - og videreutdanning
Det er et regionalt samarbeid mellom kommunene Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal,
Ringerike og Universitetet i Sørøst Norge (USN) med tanke på etter - og videreutdanning i
regionen. Skoleåret 2019/2020 har det vært videreutdanning i norsk (1 - 7). 12 lærere har
deltatt på denne videreutdanningen (30 studiepoeng over to år). Andre lærer e på barnetrinnet
har hatt mulighet til å følge forelesningene som etterutdanning i norsk.

I tillegg til regional videreutdanning har sju lærere tatt videreutdanning i andre fag. Det betyr
at 19 lærere har deltatt på statlig finansiert videreutdanning siste skoleår.

Det har også vært regionalt fagnettverk i samarbeid med Univers itetet i Sørøst - Norge i fagene
musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. På grunn av Koronakrisen, ble ik ke andre del
av nettverkssamlingen gjennomført for fagene KRLE, musikk og kroppsøving. Totalt har 66
lærere fra Ringerike vært med på disse fagnettverkene . R ingerike har og nettverk med
systematisk oppfølging av nyutdannede lærere.

SFO
Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO - ansatte. Dag é n hadde som tema liv
og lek i SFO, og dag to handlet om traumebevisst omsorg. Traumebevisst omsorg er et viktig
tema . Alle ansatte i skolen har hatt en kursdag om dette.
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8 V oksenopplæring

Læringssenteret for voksne (LSFV) bosetter flyktninger og gir tilbud for voksne innen
grunnskole, norsk og samfunnskunnskap, samt det to - årige introduksjonsprogrammet for
flyktninger. LSFV bosatte i 2019 31 personer. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i
perioden 2015 - 2017 avsluttet sitt introduksjonspr ogram i 2019. Hole og Jevnaker sa og opp
samarbeidsavtalen med Ringerike med fra 1.1.2020. Dette førte til en stor nedgang i antall
deltakere . LSFV har tilpasse t driften , og redusert antall an satte fra 44 til 26 ansatte i løpet av
2019. Reduksjonen på 40 % er gjort uten oppsigelser.

Grunnskole for voksne
En u ngdomsklasse avsluttet våren 2019. Høsten 2019 startet læringssenteret opp to
kombinasjonskla sser (30 elever) på Hønefoss videregående skole i samarbei d med Buskerud
fylkeskommune. K lassene driftes av midler fra IM Di, Hønefoss vgs og LSFV . Det var i
tillegg to grunnskoleklasser på LSFV i hele 2019.

Norskopplæring
Nedgangen i antall deltakere har ført til at 10 klasser i norskopplæring pr. januar 2019, ble
redusert til 7 klasser hø sten 2019. Pr. 1.1.202 0 er det videreført 5 klasser med
norskopplæring.

Introduksjonsprogrammet
Norskopplæringen gjennomføres tre dager p er uke. Det er annen opplæring to dager i uka og i
skoleferiene . Innho ldet har vært blant annet

- Arbeidspraksis/arbeidstrening i bedrift
- Språkpraksis
- Info/kurs fra andre kommunale enheter og fra frivillige organisasjoner
- Hverdagsmestring og b o - oppfølging
- F oreldreveiledning , ø konomikurs og andre fagkurs

Resultater 2019
Det ble gjennomført 500 ulike norskprøver ved læringssenteret i 2019. De tte er prøver som
hele lander benytter. Deltakernes resultater graderes i A1, A2 , B1 og B2. D et mest typiske
resultatet i Ringerike var A 2.

Det ble og avlagt 92 samfunnsfagsprøve r , der 72 % av deltakerne bestod, og 43
s tatsborgerprøver der 60 % fikk bes tått. På disse prøvene var beståttandelen noe lavere på
Ringerike enn i lande t totalt. A lle tall er hentet fra K ompetanse Norge

Det var hele 46 deltakere som fullførte grunnskole i 2019 o g fikk stand punkt - og
eksamenskarakterer.
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9 Private skoler

Elevtall – skoler Elevtall
2014 - 15

Elevtall
2015 - 16

Elevtall
2017 - 18

Elevtall
2018 - 19

Elevtall
2019 - 20

Ringerike S teinerskole 61 57 53 56 61

S teinsfjorden Montessoriskole 24 26 45 64

Ringerike Mon t essoriskole 39 47 58
Tall fra Skoleporten, Udir.

Det er tre private skoler i Ringerike kommun e med til sammen 183 elever per 1.10.2019.
Elevene er hjemmehørende i Ringerike kommune og i nabokommunene. Steinerskolen har
ele ver på alle 10 trinn, mens montessoriskolene har dette året elever fra 1. - 8. trinn og vil i
løpet av to år ha elever på alle trinn.

Skolene har til sammen 31 lærerårsverk, halvparten av disse er på Steinerskolen. Når det
gjelder lærertetthet, så er skolene hove ds ak godt innenfor de nasjonale føringene.

Skole 1. - 4.trinn
(norm 15)

5. - 7. trinn
(norm 20)

8. - 10. trinn
(norm 20)

Ringerike S teinerskole 6,7 4,4 6,2
S teinsfjorden Montessoriskole 20 8,6
Ringerike Montessoriskole 15,5 12,9

Tall fra Skoleporten, Udir.

10 System for oppfølging (internkontroll)

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt års h jul
for kval itetsarbeidet)

Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene
Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter
Oppfølging av resultater på nasjonale prøver
Rektorsamlinger hver måned
Lederavtaler
Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer.
Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater
Dialogmøter med skolen e (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene
Årlig tilstands rapport på kommunenivå til p olitisk behandling i hovedutvalg og
kommunestyre

10 .1 Dialogmøter (tilsyn) med skolene

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år . Skolen e får skriftlig
varsel om møtet og hvi lke tema som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fr a
ledelse, ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget
(SU) . Skolen e får skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og k ultur (HOK)
mottar en sak der dialogmøtene op psummeres . Vedlagt saken til HOK følger
tilbakemeldingene til skolene som har hatt dialogmøte.
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VEDLEGG 1 :

ARBEIDET MED
TIL STANDSRAPPORT og PLANSYSTEM

MED ÅRSHJUL
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen ;

samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak
inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,
inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven.

Bakgrunn
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13 - 10 der det heter
at som en del av kommunens oppfølgingsansvar :

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar
dvs. kommunestyre.»

Det har vært ønskelig med en bredere involvering i arbeidet , og å samordne
ti lstandsrapporteringen med øvrig planverk og rapportering bl.a. på vedtatte mål.
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf r. § 13 - 10.

Hensikt
Kommunens tilstandsrappor t bygger på skolenes års rapporter og skal gi innblikk i skolenes og
sektorens

resultater
arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse
vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og
rapporter og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.

Hovedelementer :
Januar - juni:

Sko lenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer o g tiltak
Kom munenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole

Juni – desember:

Sko lenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål

Kom munenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt
handlingsprogram.
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Vedlegg 2:

Årshjul 201 9 Kvalitet - Tilstandsrapport
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i
Conexus Insight (Puls) 15.jan K - sjef

2. Internt arbeid på skolen med
resultater og rapport
Drøfting i personale

01.mars Rektor

3. Innsending av rapport med evaluering
og mål og tiltak for kommende år

01.mars Rektor

4. Lederavtaler 01.mars K - sjef

5. Årsmelding kommune 20.mars K - sjef

6. Dialogmøte på basis av rapport
(kommune – skole) min. 2.hvert år

16.mai K - sjef/
rektor

7. Kommunens tilstandsrapport basert
på skolenes rapporter og dialogmøter.

25.mai K - sjef

8. Tilstandsrapport (HOK 6.6, F - skap
19.6, K - styre 28.6)
Dialogmøterapporter (HOK 6.6)

28.juni K - sjef
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram
starter med F - skapsseminar

Juni F - skap

10. Avgangskarakterer 10.trinn
(Standpunkt, eksamen,
grunnskolepoeng)

Juni Rektor

11. Mål og indikatorer, og økonomiske
rammer i handlingsprogram
2017 - 20

Sept K - sjef/
rådmann

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov. -
des.

Rektor

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og
10.trinn

Nov. -
des.

Rektor

16. Medarbeiderundersøkelsen
(10 - faktor) I 2019

Nov. -
des.

Rektor

17. Handlingsprogram med budsjett, mål
og måleindikatorer

Nov. K - styret



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1336-10   Arkiv: A20  

Uttalelse om Steinsfjorden Montessoriskoles søknad om økt elevtall  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune er positive til at Steinsfjorden Montessoriskole får øke elevtallet som 

omsøkt. 

 

  

Sammendrag 

Steinsfjorden Montessoriskole har søkt utdanningsdirektoratet om å få øke elevtallet ved 

skolen fra 84 til 120 elever fra 01.08.20. Ringerike kommune har mottatt brev om dette fra 

utdanningsdirektoratet, og har anledning til uttale seg om søknaden innen 3 måneder, det vil si 

innen 08.06.20. 

 

Innledning / bakgrunn 

Steinsfjorden Montessoriskole startet opp som barneskole i august 2916. Skolen hadde da 

tillatelse til å ha maksimalt 84 elever. Etter søknad til utdanningsdirektoratet fikk skolen 

tillatelse til også ha ungdomstrinn fra august 2019, men tillatt elevtall var fremdeles 84. 

Det er nå søkt om en økning av skolens elevtall fra 84 til 120 elever. 

 

Elevtall ved Steinsfjorden montessoriskole pr. 01.10.19 (GSI-tellingen). 

Trinn Antall elever 

1 13 

2 6 

3 7 

4 16 

5 6 

6 4 

7 8 

8 4 

9 0 

10 0 

Sum 64 

 

 

Da Steinsfjorden Montessoriskole i 2019 søkte om å få ha opplæringstilbud også på 

ungdomstrinnet, uttalte kommunestyret seg positivt. 

Utdanningsdirektoratet imøtekom denne søknaden. 



- 

En følge av at skolen også omfatter ungdomstrinnet, er at elevtallet øker. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

2016 -  Steinsfjorden Montessoriskole fikk tillatelse til å drive skole på barnetrinnet for inntil 

84 elever. 

2019 - Steinsfjorden Montessoriskole fikk tillatelse til også å ha ungdomstrinn. 

2020 – Steinsfjorden Montessoriskole har søkt om å få økt elevtallet til 120 elever fra           

01.08.20. 

 

Økonomiske forhold 
Kommunene trekkes i rammetilskuddet for hver elev fra kommunen som får opplæring ved 

private grunnskoler (korreksjonsordningen). Trekket pr. elev er i 2020 kr 101 100. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Utdanning er et av FNs bærekraftmål. Det er skoleplikt for barn i grunnskolealder. Elever ved 

Steinsfjorden montessoriskole får fullført grunnskolen med montessoripedagogikk dersom 

søknaden om økning av elevtallet imøtekommes 

 

Rådmannens vurdering 

Den omsøkte elevtallsøkningen ved Steinsfjorden montessoriskole har ingen betydning for 

skolestrukturen i Ringerike kommune. Rådmannen anbefaler at det gis en positiv uttalelse til 

søknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad fra Steinsfjorden Montessoriskole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Ringerike kommune 

postmottak@ringerike.kommune.no 
 

  

Anmodning om uttalelse - Steinsfjorden Montessoriskole SA - 

org.nr. 993 926 698 - søknad etter friskoleloven 

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Skolen driver sin virksomhet på 
grunnlag av friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b) anerkjent pedagogisk retning 

(montessori). Skolen søker om å utvide antall elevplasser fra 84 til 120 plasser. Kopi av 
søknaden er vedlagt. 

Det søkes om: 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

84 

Søkt 

utvidelse 

+36 

Trinn 1 ? ? 

Trinn 2 ? ? 

Trinn 3 ? ? 

Trinn 4 ? ? 



Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

84 

Søkt 

utvidelse 

+36 

Trinn 5 ? ? 

Trinn 6 ? ? 

Trinn 7 ? ? 

Trinn 8 ? ? 

Trinn 9 ? ? 

Trinn 10 ? ? 

  

 
Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop. 84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 

vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 
positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at en 

etablert friskole fritt kan flytte innenfor vertskommunens grenser. 

Dersom vertskommunen mener at en utvidelse av tilbudet vil få negative konsekvenser 
for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha betydning i hvor stor grad, 
og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke 
tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er negativ til etablering 
av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av 

dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det tilstrekkelig underbygger 
vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. Departementet påpeker 
likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og 
sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for utfallet av søknadsbehandlingen. 
Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  

I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige 
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta 
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt 
investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 

Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 

offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 



reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 

nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 

enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Sine Lund Solheim 
seniorrådgiver  

 

  

Kopi sendt til: 

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Steinsfjorden Montessoriskole Sa  

  

Postadresse: 

Postboks 

9359 

Grønland, 

0135 OSLO  
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+47 23 

30 12 00 

Org.nr: 

NO 970 

018 131  

E-post: 

post@udir.no 

Internett: 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jB03d-00068j-5a&i=57e1b682&c=NwiBEUZAvJBs9Wk6Z1N4ztAv1BZ0--

BIrgWf4e9UnMp1dYKKjhCfD4mFvFdDt05ujfkWniVYR9_lCZQj6bTuLbJq4c-

bIZI3ak9b_9CUjeJUV0DfQYIsVJ4D6lYnmWGzKe6AWSyF7iaRRygeZ2qa9NRehoOlKfPXOl5UMN5sGOmeDVdFl8TlJBsyjJVzZFu92ix-

IRiGHIN1cS_oSrm2MA 
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Til Steinsfjorden skole SA. 

 

Vi bekrefter med dette at dere er medlemmer av Norsk Montessoriforbund fra 28.01.2016, 

og at dere dermed kan ta i bruk vår læreplan. 

 

 

 

Vennlig hilsen, 

Norsk Montessoriforbund v/daglig leder Nina Johansen 



Vi startet opp grunnskole fra 1-7 trinn høsten 2016 med godkjennelse for 84 elever. Etter stort 

påtrykk fra foresatte og lokalmiljøet søkte vi om godkjenning for utvidelse til ungdomsskole i 2018 og 

fikk godkjenning samme år.  Grunnen til at vi ønsket å starte ungdomsskole var at vi ønsket å gi et 

helhetlig montessoritilbud. Vi starter opp ungdomsskoletilbud høsten 2019 med å ta inn 7 elever i 8. 

trinn. Det er stor interesse for montessoripedagogikken og mange søkere til alle trinn. Vi ønsker ikke 

å bli en stor skole med mange elever, men vi ser behovet for å søke en utvidelse til 120 elever på 

bakgrunn av oppstart av ungdomsskole. 



Budsjett Steinsfjorden Skole SA Note Høst oppstartsår

Inntekter

Statstilskudd Barneskoleelever 1 4 072 520

Statstilskudd Ungdomsskoleelever 1 172 363

Matpenger 2 140 000

Sum inntekter 5 384 883

Lønnskostnader 3

Lønn rektor 400 000

Lønn pedagogisk leder 167 500

Lønn avdelingsledere 1 170 000

Lønn  lærere 625 000

Lønn Assistentlærer 600 000

Kontorpersonal 99 000

Vikartimer 30 000

Gruppelivs-/personalforsikring 15 000

Arbeidsgiveravgift 431 672

Pensjonskostnader 306 150

Sum lønnskostnader 3 844 322

Avskrivinger 4 0

Avskriving

Sum avskrivninger 0

Kostnader lokaler

Leie skolebygg 363 600

Leie andre lokaler 5

Renovasjon, vann og avløp og lignende 18 750

Lys, varme 50 000

Renhold 87 750

Andre kostnader lokaler 0
Sum kostnader lokaler 520 100

Verktøy, inventar m.m. 6

Kjøp inventar 100 000

Andre driftskostnader

Sum verktøy, inventar m.m. 100 000

Reparasjon og vedlikehold 7

Reparasjon og vedlikehold 200 000

Sum reparasjon og vedlikehold 200 000



Fremmed tjeneste

Honorar revisjon 25 000

Honorar regnskap 65 000

Sum fremmed tjeneste 90 000

Undervisningsmateriell 8 200 000

Sum undervisningsmateriell 200 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita 20 000

Data/EDB-kostnad 40 000

Trykksak 10 000

Aviser, tidsskrifter, bøker 5 000

Møte, kurs, oppdatering o.l. 70 000

Annen kontorkostnad 9 0

Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 145 000

Kostnad telefon, porto og lignende

Telefon 10 000

Porto 2 000

Bredbånd 15 000

Sum telefon, porto o.l. 27 000

Kostnad transportmidler 10 25 000

Sum kostnad transportmidler 25 000

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.

Bilgodtgjørelse 3 000

Reisekostnad 2 500

Diettkostnad 2 000

Annen kostnadsgodtgjørelse 11

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m. 7 500

Kostnader markedsføring

Markedsføringskostnad 30 000

Sum markedsføringskostnader 30 000

Kostnader forsikringspremie 12 17 500

Sum forsikringspremie 25 000



Andre kostnader 13

Frukt og lunsj 140 000

Diverse ukjent 25 000
Sum andre kostnader 165 000

Sum driftskostnader 5 378 922

Driftsresultat 5 961

Renteinntekter

Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader 0

RESULTAT 5 961

Note 1 - Beregning av statstilskuddet

Statstilskudd

Oppstart første høst Antall barn Tilskudd pr. barn

Opptil 47 47 149005

48-200 19 60095

Sum barn 66 Sum tilskudd 

1. Budsjettår Antall barn Tilskudd pr. barn

Vår første budsjettår

Opptil 47 47 149005

48-200 19 60095

Høst første budsjettår

Opptil 47 47 149005

48-200 26 60095

Sum barn 73 Sum tilskudd 

Fullt utbygd skole Antall barn Tilskudd pr. barn

Opptil 47 47 149005

48-200 38 60095

Sum barn 85 Sum tilskudd 

Note 2 - Matpenger Høst oppstart

Frukt og lunsj 500kr i måneden 202500

Note 3 - Lønnskostnader

Stilling  Høst oppstart

  Rektor  1

Pedagogisk leder 0,5

  Montessorilærer  4

  Lærer  2,5

  Assistent  3



  Kontorteknisk personale  0,5

11,5

Lønnskostnader - Årslønn ulike stillinger
Stilling   Årslønn  

Rektor  800000

Pedagogisk leder 670000
Montessorilærer  585000
Lærer  500000
Assistent  400000
Kontorteknisk personale  396000

Renholder 292500

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontorteknisk personale)

Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

Pedagogisk leder: Lektor med tilleggsutdanning

Montessorilærer: Adjunkt med tilleggsutdanning

Lærer: 6 års ansinitet

Assistent: Ufaglært 8 års ansiennitet

Kontorteknisk personale: Fagarbeider med 8 års ansiennitet

Pensjonskostnader satt til 10%

Note 4 - Avskrivinger

Kontantstrømprinsipp

Note 5 - Kostnader lokaler

Leie beregnet per elev med 1000kr pr. mnd 1000•X

Renovasjon 10000

Vann 12500

Avløp 15000

37500

Renhold er beregnet på en 40 % renholdsstilling

Note 6 - Verktøy, inventar m.m.

Bord, stoler, skap, planter, lærerpc, og annet varig inventar

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen

Note 8 - Undervisningsmateriell

Grunnleggende montessorimateriell

Ekstra montessorimateriell

Datautstyr til elever

Lærebøker

Bøker til bibliotek

Materiell kosthold og helse

Materiell sløyd

Materiell kunst og håndtverk

Materiell kroppsøving

Materiell musikk



Note 9 - Annen kontorkostnad

Ingen

Note 10 - Kostnad transportmidler

Diverse utflukter, f.eks til bading og utetimer som ikke legges til umiddelbar nærhet. 

Note 11 - Annen kostnadsgodtgjørelse

Ingen

Note 12 -Kostnader forsikringspremie

Skolebygg, Innbo og ekstra elevforsikring

Note 13 - Andre kostnader

Mat og frukt 400kr pr elev pr måned.

Diverse er satt av til uforutsette utgifter vi ikke kjenner.



1.  Budsjettår Fullt utbygd skole

8 355 373 9 286 845

2 735 513 5 471 025

310 000 600 000

11 400 885 15 357 870

800 000 800 000

335 000 670 000

2 632 500 2 925 000

1 500 000 2 250 000

1 200 000 1 600 000

237 600 396 000

60 000 85 000

30 000 40 000

945 419 1 218 381

670 510 864 100

8 411 029 10 848 481

0 0

0 0

751 200 914 400

37 500 37 500

100 000 100 000

175 500 292 500

50 000 100 000
1 114 200 1 444 400

200 000 300 000

200 000 300 000

350 000 650 000

350 000 650 000



50 000 70 000

140 000 180 000

190 000 250 000

300 000 500 000

300 000 500 000

20 000 30 000

60 000 80 000

15 000 15 000

10 000 10 000

150 000 250 000

0 0

255 000 385 000

10 000 12 000

2 500 5 000

30 000 30 000

42 500 47 000

60 000 80 000

60 000 80 000

6 000 12 000

5 000 10 000

5 000 5 000

16 000 27 000

70 000 80 000

70 000 80 000

35 000 45 000

30 000 45 000



310 000 600 000

50 000 100 000
360 000 700 000

11 398 729 15 356 881

2 156 989

0 0

2 156 989

Tilskudd barneskole Antall ung Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

7003235 15 156315 2344725

1141805 0 63070 0

4072520 15 1 172 363

Tilskudd barneskole Antall barn Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

7003235 15 156315 2344725

1141805 0 63070 0

7003235 20 156315 3126300

1562470 0 63070 0

8355372,5 20 2735513

Tilskudd barneskole Antall ung Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

7003235 35 156315 5471025

2283610 0 63070 0

9286845 35 5 471 025

1. Budsjettår Fullt utbygd skole

435000 600000

1. Budsjettår Fullt utbygd skole

1 1

0,5 1

4,5 5

3 4,5

3 4



0,6 1

12,6 16,5

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontorteknisk personale)

Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen









Tilskudd Ungdomsskole

Tilskudd Ungdomsskole

Tilskudd Ungdomsskole



Budsjett Steinsfjorden Skole SA Note Høst oppstartsår 1.  Budsjettår

Inntekter

Foreldrebetaling 1 150 000 340 000

Matpenger 2 15 000 34 000

Startkapital 3 30 000
Sum inntekter 195 000 374 000

Lønnskostnader 4

Lønn SFO 63 318 126 635

Vikartimer 5 000 10 000

Gruppelivs-/personalforsikring 750 1 500

Arbeidsgiveravgift 8 928 17 856

Pensjonskostnader 6 332 12 664
Sum lønnskostnader 84 327 168 654

Avskrivinger 5 0 0

Avskriving
Sum avskrivninger 0 0

Kostnader lokaler

Leie av SFO-lokaler

Leie andre lokaler 6

Renovasjon, vann og avløp og lignende

Lys, varme

Renhold 17 175 34 350

Andre kostnader lokaler 10 000

Sum kostnader lokaler 17 175 44 350

Verktøy, inventar m.m. 7

Kjøp inventar 10 000 10 000

Andre driftskostnader

Sum verktøy, inventar m.m. 10 000 10 000

Reparasjon og vedlikehold 8

Reparasjon og vedlikehold 0 5 000
Sum reparasjon og vedlikehold 0 5 000

Fremmed tjeneste

Honorar revisjon 10 000 12 500

Honorar regnskap 7 500 20 000
Sum fremmed tjeneste 17 500 32 500

Materiell 9 15 000 30 000
Sum materiell 15 000 30 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita 1 000 1 500

Data/EDB-kostnad 0 0

Trykksak 1 000 1 500

Aviser, tidsskrifter, bøker 0 0

Møte, kurs, oppdatering o.l. 2 000 4 000

Annen kontorkostnad 10 1 000 1 000
Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 5 000 8 000

Kostnad telefon, porto og lignende

Telefon 500 1 000

Porto 500 1 000



Bredbånd 1 000 2 000
Sum telefon, porto o.l. 2 000 4 000

Kostnad transportmidler 11 0 0
Sum kostnad transportmidler 0 0

Kostnader og godtgjørelse for reiser, 

diett m.m.

Bilgodtgjørelse 0 0

Reisekostnad 0 0

Diettkostnad 0 0

Annen kostnadsgodtgjørelse 12

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett 

m.m. 0 0

Kostnader markedsføring

Markedsføringskostnad 0 0
Sum markedsføringskostnader 0 0

Kostnader forsikringspremie 13 1 050 2 100
Sum forsikringspremie 1 050 2 100

Andre kostnader 14

Mat 15 000 30 000

Diverse ukjent 25 000 25 000
Sum andre kostnader 40 000 55 000

Sum driftskostnader 192 052 359 604

Driftsresultat 2 948 14 396

Renteinntekter

Rentekostnader

Sum netto finansinntekter/-kostnader 0 0

RESULTAT 2 948 14 396

Note 1 - Beregning av foreldrebetaling

Ettermiddag (2,5 timer): 2000kr pr måned

Første høst: 15 barn 150 000

Første hele driftsår: 17 barn 340 000

Full skole: 30 barn 600 000
Note 2 - Beregning av matpenger

200kr pr elev pr mnd

Note 3 – Startkapital

Andelslaget gir 30000kr av egne midler

Note 4 - Lønnskostnader

Vi bruker følgende begreper:
- SFO-leder: Person med fagbrev som 

barne og ungdomsarbeider

- Assistent: Ufaglært

  Stilling   Årslønn  Ant. timer pr. årsverk

Budsjettet er basert på at SFO har åpent fra 14.30 til 

17.00 mandag til fredag

 Vi har lagt opp til SFO-leder med assistenter og har 

budsjettert med følgende: 1. SFO-leder er satt opp med 2,5 timer arbeidstid pr. 

dag i 190 skoledager pr. år2. Assistent er satt opp med 1,25 timer arbeidstid pr. 

dag i 190 skoledager pr. år3. Assistent er satt opp med 2.5 timer arbeidstid pr. dag i 190 skoledager 

pr. år.  2 assistenter ved full skole



1. SFO-leder 343 500 1950
2. Assistent 1,25 timer 294 100 1950
3. Assistent 2,5 timer 294 100 1950

SFO-leder: Barne og ungdomsarbeider 8 års 

ansiennitet

Note 5 - Avskrivinger

Kontantstrømprinsipp
Note 6 - Leie av andre lokaler

SFO i forbindelse med eiet skolebygg
Note 7 - Verktøy, inventar m.m.

Bord, stoler, skap og annet varig inventar
Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

Det settes opp en liten post til 

småreparasjoner
Note 9 - Undervisningsmateriell

Tegnesaker, bøker og annet 

forbrksmateriell

Note 10 - Annen kontorkostnad

Sekkepost til utgifter ikke dekket av de 

andre postene
Note 11 - Kostnad transportmidler

Det legges ikke opp til større utflukter 

utenfor lokalområdet.

Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse

Ingen

Note 13 -Kostnader forsikringspremie

Inventar. Elevforsikring igjennom skole 

dekker også SFO
Note 14 - Andre kostnader

Mat 200kr pr elev pr måned

Diverse er satt av til uforutsette utgifter vi 

ikke kjenner.

Lønnsantakelser/begrunnelse: (hentet fra Utdanningsforbundets 

hjemmesider, ikke kontoteknisk personale)



Fullt utbygd skole

600 000

60 000

660 000

227 050

25 000

3 000

32 014

22 705
309 769

0
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Søknad om: Endring av tilbud, 
årstrinn og/eller elevtall ved 

godkjent frittstående grunnskole 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Tjyruhjellveien 4 

Postnummer: 3512 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 91562419 
E-post: rektor@steinsfjordenskole.no 
Nettside:  

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg. 
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av 
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om. 

Skolen er godkjent for 84 elever i hovedbygget, og i tillegg er "hvitskolen" godkjent som 
undervisningsbygg. Vi fikk godkjenning til oppstart av ungdomsskole fra høsten 2019 og er i gang 

med utbedring og oppussing av "hvitskolen". Vi har 18 dekar tomtearealer og mulighet for å sette 

opp tilbygg eller nybygg ved behov. 

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 



Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 

skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får 
bruke denne læreplanen. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

Montessoriskole  

Vedlegg  

1. bekreftelse.medlem.udir1.docx (lastet opp: 26.06.2019 18.13.51) 

 

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner med egne tillegg og/eller alternativ fag- 
og timefordeling som er godkjent  

Skriv inn navn på læreplanen(e) og hvem som opprinnelig har fått den/de godkjent. 

Læreplan for montessoriskolen  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 



Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 

godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 

med. 

Fra skoleår: Høsten 2020 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

84 + 36 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 ✓  ✓  

Trinn 9 ✓  ✓  

Trinn 10 ✓  ✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 

for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

Vedlegg 

1. Begrunnelse for utvidelse.docx (lastet opp: 26.06.2019 18.28.48) 

 



Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett - endring grunnskole 

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende: 

 budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd 
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og 
budsjettmal. 

Vedlegg 

1. Kopi av Budsjett søknad utvidelse til 120 Elever.xlsx (lastet opp: 26.06.2019 18.29.43) 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet". 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 



Søknad om: Endring av tilbud, 
årstrinn og/eller elevtall ved 

godkjent frittstående grunnskole 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Tjyruhjellveien 4 

Postnummer: 3512 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 91562419 
E-post: rektor@steinsfjordenskole.no 
Nettside:  

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg. 
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av 
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om. 

Skolen er godkjent for 84 elever i hovedbygget, og i tillegg er "hvitskolen" godkjent som 
undervisningsbygg. Vi fikk godkjenning til oppstart av ungdomsskole fra høsten 2019 og er i gang 

med utbedring og oppussing av "hvitskolen". Vi har 18 dekar tomtearealer og mulighet for å sette 

opp tilbygg eller nybygg ved behov. 

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 



Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 

skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får 
bruke denne læreplanen. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

Montessoriskole  

Vedlegg  

1. bekreftelse.medlem.udir1.docx (lastet opp: 26.06.2019 18.13.51) 

 

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner med egne tillegg og/eller alternativ fag- 
og timefordeling som er godkjent  

Skriv inn navn på læreplanen(e) og hvem som opprinnelig har fått den/de godkjent. 

Læreplan for montessoriskolen  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 



Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 

godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 

med. 

Fra skoleår: Høsten 2020 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

endring 

84 + 36  

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 ✓  ✓  

Trinn 9 ✓  ✓  

Trinn 10 ✓  ✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 

for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

Vedlegg 

1. Begrunnelse for utvidelse.docx (lastet opp: 26.06.2019 18.28.48) 

 



Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett - endring grunnskole 

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende: 

 budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd 
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og 
budsjettmal. 

Vedlegg 

1. Kopi av Budsjett søknad utvidelse til 120 Elever.xlsx (lastet opp: 26.06.2019 18.29.43) 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet". 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 
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Arkivsaksnr.: 20/2409-1   Arkiv:   

 

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - innvilgede søknader  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om innvilgede søknader tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) utlyste høsten 2019 Nasjonal 

tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. 

Målet med denne ordningen er å utjevne forskjeller, og gi alle barn og unge likeverdige 

muligheter. 

Administrasjonen i Ringerike kommune koordinerte og sørget for at de seks søknadene fra 

Ringerike ble sendt BUFDIR innen søknadsfristen. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) prioriterte søknadene i sak 8/20. 

 

HOK prioriterte søknadene slik: 

1. Ringerike og Hole Røde kors 

2. Ringerike kommune – opplevelseskort 

3. Ringerike kommune SPLASH 

4. Ringerike kommune – TL-klubben 

5. Ringerike kommune – Smaksverkstedet 

6. Ringerike kommune – BUA - utstyrssentralen 

 



- 

 

Tildelinger 2020  

 

BUFDIR har behandlet søknadene som for tiltak i Ringerike, som gav følgende 

resultat:  

 

 Ringerike og Hole Røde kors – Barnas Røde Kors (BARK) – kr. 160 000,- 

 Ringerike kommune – Opplevelseskort – kr. 40 000,- 

 --------------«----------- - SPLASH 2020-21 – kr. 350 000,-. 

 --------------«----------- - Smaksverkstedet – kr. 50 000,-. 

 --------------«----------- - BUA – utstyrssentralen Ringerike – kr. 300 000,-. 

 

Av BUFDIRs totalbudsjett på kr. 310,6 millioner kroner til dette formålet, ble søkerne fra Ringerike 

samlet tildelt kr. 900 000,-. 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge gir både frivillige 

organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere 

aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale 

situasjon., og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildelingen av midler til de fem tiltakene i Ringerike bidrar til at FNs bærekraftmål nr. 3 – god 

helse enklere kan oppnås. Helse har også sammenheng med muligheter til å oppleve og delta 

kultur og ulike opplevelsesaktiviteter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for denne tildelingen av midler, og håper dette bidraget vil gi barn og unge 

i Ringerike god tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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