
Høringssvar Budsjett og økonomiplan 2022/25 knyttet til følgende punkt:  

 

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.  

Rektorer og undervisningsinspektører/avdelingsledere mener det er unødvendig å utrede en felles 

ledelsesressurs mellom Otta skole og Otta ungdomsskole med bakgrunn i:  

• Et utredningsarbeid er tidkrevende og krever mye ressurser dersom man skal gjøre det 

grundig og etter gjeldende lovverk. Vi mener at skolene i Sel, etter flere tidligere utredninger, 

nå bør få ro til utviklings- og kvalitetsarbeid.  Det er ikke bærekraftig med nye, tidkrevende 

utredninger.  

• Opplæringsloven §9-1 sier følgende:  

"Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Opplæringa i 
skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege 
verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda"   

Ved å slå sammen ledelsesressurs for Otta skole og Otta ungdomsskole vil man få et stort 
spenn i organisasjonen. Den vil inneholde, i tillegg til barneskole- og ungdomsskoleavdeling, 
også et læringssenter og en fjellskole. Dette gir utfordringer ikke bare med tanke på å "være 
fortruleg med den daglege drifta", men også å være oppdatert på ulike lovverk som f.eks. 
opplæringsloven og integreringsloven. I tillegg skal rektoren ha oversikt over økonomi og 
følge opp personalet. Selv om barneskolen og ungdomsskolen ligger ved siden av hverandre, 
er avstanden stor til de andre læringsstedene. Erfaringsmessig er det en krevende 
lederoppgave å lede skoler/avdelinger med fysisk avstand til hverandre.   

• Vi stiller spørsmål ved den økonomiske innsparingen ved en felles ledelsesressurs. Dersom 

man fjerner en rektor ved ett av lærestedene, vil man etter vår oppfatning måtte øke 

inspektør/avdelingslederressursene.  

 

• Når det gjelder å utrede "andre personalmessige ressursar mellom Otta skole 1-7 og Otta 

ungdomsskole", mener skolelederne at bruk av kompetanse på tvers kan gjøres gjennom god 

samhandling mellom skolene. En slik utredning vil derfor være unødvendig bruk av tid.  
 

 

Rektorer og undervisningsinspektører/avdelingsledere ved skolene i Sel  

 

 

  


