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Innspill til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 fra 
Utdanningsforbundets medlemmer ved Otta ungdomsskole 
 

Vi ønsker å gi vår mening om følgende: 

Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole Ny Otta skole 1-7 blir bygd på Elvebakken og skal vere 
ferdig seinast 1.1.2023. Kommunedirektøren blir bedt om å leggje fram sak til kommunestyret der 
det blir greia ut moglegheiter for felles verksemdsleiar/rektor og andre personalmessige ressursar 
mellom Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole. Driftseffekt må synleggjerast og med verknad frå 
seinast 1. august 2024.   

Klubben i Utdanningsforbundet ved Otta ungdomsskole er svært kritiske til forslaget i budsjett og 
økonomiplanen.  

 Tilstedeværelse av rektor.  For noen år tilbake fikk vi felles ledelse med læringssenteret. Flere 
av medlemmene synes rektor er for lite tilstede med dagens ordning. At 
rektor/virksomhetsleder skal få større ansvarsområde ser vi på som svært uheldig i forhold til 
særlig 2 områder.   

- 9A saker. I disse sakene, som er rektors ansvar, bør etter vår mening rektor kjenne 
godt til elevene, og utfordringene denne eleven står i. Vi mener derfor at ansvar for 
flere elever vil gi dårligere kjennskap til enkeltsakene. 

- Skolevegring er et voksende problem. Også i disse sakene mener vi det vil være av 
betydning at rektor ha god kjennskap til den enkelte eleven. 

 Rektor skal være den øverste pedagogiske lederen. Vil en rektor ha tid til dette betydelige 
ansvaret ved å skulle styre totalt 4 arbeidssteder som fysisk har stor avstand?  

 Vi mener forslaget vil gi økt byråkrati ved at vi vil måtte ha flere mellomledere. I skolen er det 
avgjørende at ledelsen forstår hvordan lærerromssituasjonen oppleves av de ansatte lærere. 
Med en leder som stort sett vil møte mellomledere mener vi at økt avstand vil kunne påvirke 
samarbeidsklimaet negativt. 

 Otta ungdomsskole og Otta barneskole er bygd som to frittstående enheter. Vi mener det er 
lite hensiktsmessig å ha ledere og personale som har flere arbeidssteder. Noen av våre 



kollegaer har i dag 2 arbeidssteder, noe disse medlemmene synes er utfordrende. I tillegg er 
det flere ansatte som vil kunne flyttes til trinn de er ikke ønsker å undervise på. Vi er redd for 
at dette på sikt vil kunne føre til at dyktige medarbeidere med god fagkunnskap for å 
undervise i ungdomsskolen vil avslutte arbeidsforholdet ved vår skole.  

 

Vi håper forslaget om felles rektor/virksomhetsleder blir tatt ut av budsjett og økonomiplanen. 

 

For klubben i Utdanningsforbundet ved Otta Ungdomsskole 

Gro Skansen, arbeidsplasstillitsvalgt og klubbleder 
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