
Notat etter SU-møte 12.oktober 2015 

 

Tilstede: Arne Edsberg (politisk representant), Trude Hella Eide (FAU-leder), Hege Merete 

Øyjordet Strand (lærerrepresentant/tillitsvalgt Utdanningsforbundet), Reidun Langvegg 

Stalsberg (rektor). 

Frafall: Kjersti Rudolph Wahlquist (foreldrerepr.), Nina Andersen (lærerrepr.). 

Elevrådet var ikke invitert til dette møtet. 

Agenda for møtet: Faktasjekk og innspill til kap. 2 og 4 i foreløpig utkast til 

«Strategi for fremtidens skolestruktur i Lillehammer», utarbeidet av 

Skoleadministrasjonen i Lillehammer kommune. 
 

Kommentar: Dokumentet som skulle fakta sjekkes/gås gjennom ble delt ut i begynnelsen av møtet, 

og tatt inn igjen ved møteslutt. Det kom reaksjoner på at det ikke hadde vært mulig å få forberede 

seg, men at dette kanskje understreket hvor ømtålig temaet skolestruktur  kan oppfattes.  

Kapitlene ble lest opp av referent under møtet. 

Under følger kommentarer og innspill på delkapitlene. De delkapitlene som det ikke var 

kommentarer til, behandles ikke. 

Kap. 2: Gjennomgang av status for skolene 
 

Kap. 2.1 Skolebygg 

Fakta i tabell side 8: ok. 

Kommentar:  

- Savner tallfesting av hva som er tilfredsstillende areal per elev. Står henvist til HMS-

forskriften, og nevnes ikke før i kap. 3.4.1. 

- Poengtert at arbeidsrom er tilfredsstillende med det elev-/lærertall som er i dag, men at 

dette fort vil endre seg ved økt personaltetthet. Skal det med, eller er det kun dagens tall 

som gjelder? 

Kap. 2.1.1 Ekrom 

Ok. Se kommentar over. 

 



 

Kap. 2.2.1 Nasjonale prøver på barnetrinnet 

Kommentar til tabell s. 11: Hvordan synliggjøres det at elever med utfordringer drar snittet ned i NP 

resultatene i større grad der klassene er små? Bør det også nevnes som en av faktorene til hvorfor 

bildet sier at de store skolene gjør det bedre enn de små?  

 

Kap. 2.6: Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser 

Her savner vi en problematisering av skolekretsgrensene mellom Ekrom og Kringsjå og farlig skolevei 

(blant annet på grunn av manglende sykkel- og gangsti fra Fagstadlia).  

 

Kap. 4: Alternative strategier for skolestruktur i dagens Lillehammer 
 

Kap 4.2: Strategi sentrum -nord 

Kommentar: 

- I avsnitt tre s.25 kunne det kanskje vært presisert i hvilken størrelsesordning  «flere 

søknader» faller inn under? 

- Hvor kommer det inn søknader som begrunnes i farlig skolevei? Nevnes ikke. 

- Problematisering av følgende savnes: Fagstadlia sokner til Ekrom, men har ikke fått 

tilrettelagt gang- og sykkelsti. Dette medfører søknader om skolebytte til Kringsjå med 

begrunnelse i farlig skolevei. Det sokner med andre ord flere elever til Ekrom enn det 

elevantallet per dags dato viser.  

Kap 4.2.1: Alternativ A – Én ny stor skole i Nordre Ål 

Kommentart til avsnitt tre: Hvordan har dere slått fast at ikke Ekrom skole fungerer som et nav i 

lokalmiljøet (på lik linje med det små bygdeskoler gjør)? Virker litt bastant. Forslag: stryk 

leddsetningen «…, men verken Kringsjå eller Ekrom…», og sy sammen første og siste setning 

(omskriving av avsnittet). 

 

Referent: Reidun L. Stalsberg 

15.10.15 

 


