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Foreldre/foresatte ved Levanger Oppvekstsenter
skoleåret 2003-2004
Levanger, 17. juni 2003
ENDELIG INFORMASJON OM ORGANISERING AV KLASSER I LEVANGER
OPPVEKSTSENTER (LOS) SKOLEÅRET 2003/04 OG SKOLEÅRET 2004/05
Jeg viser til informasjon fra Levanger kommune, Resultatenhet LOS tidligere i vår. Der
opplyste som kjent enhetsleder om at en hadde kommet fram til at en måtte gjennomføre
den vedtatte trinndelingen raskere enn tidligere meddelt fra enheten. Det ble tatt forbehold
om at det var en sak til politisk behandling som kunne føre til endringer. Som sikkert de
fleste er klar over vedtok kommunestyret den 14. mai 2003 følgende:
Eventuell innføring av ny opplæringslov fra skoleåret 2003-04 gir ingen mulighet til å ha
1. til 7. trinn ved alle skoler med barnetrinn dersom en skal holde seg innenfor de
gjeldende økonomiske rammene og eksisterende bygningsmasse.

Dermed gjelder fortsatt vedtak fattet av kommunestyre i 2001 og driftskomité i 2002.
Vedtaket i driftskomitéen 23.01.2003 lyder (kun aktuelle punkter gjengitt)
Fra 01.08.2002 eller så snart det praktisk og økonomisk er fordelaktig justeres
virksomheten for nedenfor nevnte skoler som følger:
1. Småskoletrinnet ved Levanger skole legges ned. Elevene føres over til Hegle og
Nesheim skoler - jfr kretsgrense vedtatt 30.05.01 (UK-sak 21/01)
2. Mellomtrinnet ved Hegle skole legges ned. Elevene føres over til Levanger skole
3. Mellomtrinnet ved Okkenhaug skole legges ned. Elevene føres over til Levanger skole
6. Dersom resultatenhetene selv har forslag som de anser bedre innenfor sine økonomiske
rammer og lovverket, kan de gjennomføre dette.

Denne omorganiseringen var en følge av det store organisasjonsutviklingsprosjektet
”Forny 2001” i Levanger kommune. Etter flere år med økonomiske problemer og dermed
usikkerhet om tjenesteproduksjon og bl.a. skolestruktur vedtok Kommunestyret i
september 2001 en omfattende plan for omstillinger og framtidig forbedring av kvalitet på
tjenester i kommunen. Den delen av vedtaket som går på trinndeling av skoler ble
beregnet å skulle bidra med 4,5 mill kr årlig. Herav 2-3 mill årlig for Levanger
Oppvekstsenter. Omlag halvparten av dette er realisert de siste 2 årene, men da en valgte å
akseptere gradvis trinndeling blir ikke full effekt oppfylt før senere. Full gjennomføring
vil bety en 20-30 mill over en 10-årsperiode, men effekten vil selvsagt variere fra år til år.
Kommunestyret gjorde en helhetsvurdering og vedtok større og mindre tiltak som alle har
det til felles at de hver for seg ikke er populære og ikke faglig ønskelig, men summen var
nødvendig. Jeg har sammen med de øvrige ansatte i Levanger kommune ansvar for å
gjennomføre omstillingene. Jeg beklager at den gradvise trinndelingen vi startet opp
inneværende skoleår har ført til en noe uforutsigbar situasjon som ikke er ønskelig for
noen. Sannsynligvis er det punkt 6 i det siterte vedtaket som har medført et press på
resultatenheten om å lete etter alternative løsninger til full trinndeling fra høsten.
Bl.a er det lansert forslag om å beholde 1-7 på Hegle, 1-6 i Okkenhaug og 1-7 på
Levanger. Jeg legger ikke skjul på at ansatte ved enheten helst hadde sett denne løsningen,
men ettersom ordningen verken er gjennomførbar innenfor enhetens rammer eller er
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lovlig etter opplæringsloven (løsningen innebærer at noen elever får anledning til å gå på
en annen skole enn vedtatt struktur, men andre ikke får det) kan jeg som ansvarlig for
driften av kommunen ikke akseptere en slik løsning. I møte med bl.a. enhetsleder i dag
har jeg vedtatt at vi gjennomfører trinndelingen etter den opprinnelige planen fra LOS.
Det betyr i så fall følgende:
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

Okkenhaug
1-7
1-6
1-4
1-4

Hegle
1-7
1-7
1-4
1-4

Levanger
2-7
3-7
4-7
5-7

Dette vil medføre en mindre overskridelse i inneværende års budsjett for LOS, men sett
på bakgrunn av at det er så kort tid til skolestart tar jeg ansvar for at vi gjør det slik. Så må
alle bidra til å minimere overskridelsen og være innstilt på at den dekkes inn senere når
trinndelingen er fullt gjennomført.
Jeg beklager at denne informasjonen kommer seint, men rekner med det er godt å kunne
gi sine håpefulle klar beskjed om hvor de skal gå på skolen til høsten før de nå tar
skoleferie.
God sommer!
Med hilsen
LEVANGER KOMMUNE
Ola Stene
Rådmann
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