
 
 

 

 

Høringsinstansene 

HØRING VEDRØRENDE FELLES LEDELSE VED BUVOLLEN OG 

JØRSTADMOEN SKOLER FRA 1.8.2017 

 
Lillehammer kommunestyre vedtok 24. november 2016 å utrede muligheten for å organisere 

Buvollen og Jørstadmoen skoler med felles ledelse fra 1.8.2017. I tråd med kommunestyrets 

vedtak legges spørsmålet ut på høring.  

 

Vedlegg 
Protokoll fra kommunestyrebehandling:  
http://www.lillehammer.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/16060870d16060870odf93
64/saksprotokoll-ny-skole-i-nordre-al-sammenslaing-av-ekrom-og-kringsja-skoler.pdf 
 
Forskrift om skolekretsgrenser: 
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2016-05-26-553 

Om høringen 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at Buvollen skole skal legges ned fra 1. august 2018. Fra denne 

dato vil elevene som i dag tilhører Buvollen skole være elever på Jørstadmoen skole. I denne 

høringen bes instansene om å gi sin mening om ledelsen ved disse skolene skal slåes sammen fra 1. 

august 2017. I praksis ville dette eventuelt si at skolene fortsetter å eksistere som to separate skoler, 

men med felles rektor i skoleåret 2017/18. Jørstadmoen har i dag en rektor i full stilling, mens 

Buvollens rektor har en delt stilling mellom barnehage og skole. 

 

Begrunnelsen for eventuelt å organisere skolene med én rektor er å intensivere arbeidet med å 

forberede de to skolene på sammenslåingen i august 2018; altså å bygge en felles skolekultur. Dette 

er en meget viktig jobb, som kanskje ville vært lettere med én leder. Dessuten ville en slik 

organisering innebære en økonomisk besparelse tilsvarende 60 % av et årsverk. 

 

Lovgrunnlag 
Det går fram av ordlyden i opplæringsloven § 9-1 at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk 

og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Det står videre at rektor skal 

holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeide for å videreutvikle 

virksomheten. 
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Rektor er den øverste leder ved den enkelte skole. Kravet om rektor som øverste leder gjelder ved 

alle grunnskoler og videregående skoler, uansett skolens størrelse. Loven er ikke til hinder for at to 

eller flere skoler har felles rektor.  

 

Utdanningsdirektoratet har i en uttalelse vurdert det slik at kriteriene ovenfor er skjønnsmessige og 

at vurderingen av hvorvidt to skoler kan ha felles rektor må avgjøres etter en konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Videre at det vil være rektors nærkontakt med skolene som er 

det viktigste. Det er altså ikke avstanden mellom skolene alene som vil være avgjørende for 

vurderingen av om rektor kan være rektor ved flere skoler. I tillegg setter vilkåret om at rektor skal 

holde seg fortrolig med virksomheten ved skolene, krav til rektors tilstedeværelse ved den enkelte 

skole. Hvor mye rektor må være til stede vil blant annet variere med skolens størrelse og antall 

årstrinn og tilbud ved den enkelte skole. Rektor skal i tillegg til å holde skolen i gang også bruke 

tilstedeværelsen til å videreutvikle skolen. 

Høringsspørsmål 
Hvorfor bør/ bør ikke Buvollen og Jørstadmoen skoler organiseres med én felles ledelse fra 1. august 

2017?  

Høringsinnspill  
Høringsbrev med utrykte vedlegg sendes til adressatene på vedlagte mottakerliste og legges ut på 
Lillehammer kommunes hjemmeside.  
 
Høringsinnspill må være skriftlige og sendes via e-post på postmottak@lillehammer.kommune.no 
eller som brev til Lillehammer kommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer.  
 
Høringsfrist: 1. februar 2017.  
 
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Arne Olstad på tlf. 481 86 442 eller via e-post 
arne.olstad@lillehammer.kommune.no 
 
Høringsbrev legges i tillegg ut på www.lillehammer.kommune.no og høringen annonseres i 

Gudbrandsdølen Dagningen. 
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