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Høring om evt. endret skolestruktur gjennom sammenslåing 
av skolekretsene Sel og Otta  
 
Kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjett – og økonomiplan 2018-2021, sak 79/17 
følgende bestilling til rådmannen:  
 

Kommunestyret ber rådmannen starte utredning av endret skolestruktur ved at 
skolekretsene Otta og Sel slås sammen til en skolekrets med skolekrets Otta. Basert på 
utredningen legger rådmannen fram sin tilrådning innen utgangen av 2. kvartal 2018.   

 
Vedtaket i KS angir en smal bestilling av utredning av skolestruktur i den forstand at 
bestillingen omhandler to konkrete skoler:  
 

• En videreføring av dagens struktur  
• En sammenslåing av skolekretsene Otta og Sel ved at Sel skule legges ned. 

 
 

På bakgrunn av kommunestyrets bestilling har rådmannen utarbeidet følgende mandat for 
arbeidet:    
 

Sammenslåing av skolekretser for Otta skole og Sel skule med skolested Otta skole  skal 

utredes og vurderes i en helhetlig analyse hvor pedagogiske, samfunnsmessige og 

økonomiske vurderinger skal vektlegges. Skolestruktur må tilpasses de økonomiske rammene 

som er tildelt.  

   

Utredningen skal vise konkrete alternativ for ny skolestruktur som skal gi en framtidsrettet 

skole hvor opplæringstilbudet skal være likeverdig uavhengig av hvor man bor i kommunen.  

Utredningen skal være grunnlaget for politisk beslutning i forhold til om dagens skolestruktur 

skal endres.  

 
Utredningen skal være grunnlaget for den politiske beslutningen i forhold til om dagens 
skolestruktur skal endres ved at skolekretsene Otta og Sel slås sammen til en krets.   
 
Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått dette oppdraget. Arbeidsgruppen har 
hatt møter med foreldreutvalg ved skolene (FAU) og Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
underveis i prosessen for å sikre best mulig informasjon om arbeidet.   
 
Utredningsarbeidet er nå ferdig og rapporten blir sendt ut på høring til berørte parter. Vedlagt 
adresselister viser høringsinstansene.  
 
 



  

 

 
 

I forbindelse med høringsrunden er det spesielt ønskelig å få innspill om:  
 

� Hvilke vurderinger er viktig å legge vekt på når det gjelder barns beste i forbindelse 
med endring av skolestruktur.  
 

� Skolerelaterte forhold som taler for å opprettholde dagens skolestruktur.  
 

� Skolerelaterte forhold som taler for at elevene bør samles ved større enheter.  
 

� Lokalsamfunnsperspektiv som taler for å opprettholde dagens skolestruktur.  
 

� Innspill til muligheter for etterbruk for skolebygg ved en eventuell nedleggelse. 
   

� Innspill til når eventuell strukturendring kan iverksettes.  
o 1.1.2019.  
o 1.8.2019. 
o 1.8.2020 under forutsetning av at ny skole står ferdig.  

 
 

 
Som en del av høringsprosessen er det lagt opp til å gjennomføre et åpent møte på Sel 
samfunnshus 26. april kl. 18.00-21.00 for begge skolekretsene.  
 
Etter at høringsfristen og åpent møte er gjennomført vil innspillene som er kommet inn bli 
nøye kommentert og vurdert. Rådmannen vil på bakgrunn av en samlet og helthetlig 
vurdering legge fram sak for politisk behandling med forslag om fremtidig skolestruktur. Det 
er lagt opp til slik behandling:   
 

� Driftsutvalg 28.05.18 
� Formannskap 12.06.18 
� Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken 18.06.18.  

 
 
 
Det vil i høringsperioden bli gjennomført felles informasjonsmøte for alle ansatte i skolene og 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og elevrådsmøter på skolene.  
 
 
Frist for høringsfristen er satt til 14. mai 2018. 
 
Innspillene sendes til:   
 
Sel kommune ved postmottak  
Botten Hansens gate 9 
2670 Otta  
 
Eller til postmottak@sel.kommune.no 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 

Kaija Eide Drønen      
Rådmann 

 


