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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I mars 2016 ble et forslag til felles fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune 
lagt fram for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forslaget innebar en omdisponering 
av timer fra KRLE og samfunnsfag for å styrke engelsk på barnetrinnet. 
Hovedutvalget vedtok rådmannens forslag. I tillegg vedtok hovedutvalget at denne 
endringen skulle evalueres av rådmannen senest innen tre år, og første gang i 2019.  
 
Med dette legges det fram en samlet evaluering av endringene vedtatt 2016, med 
virkning fra august 2016. Rådmannen har innhentet tilbakemeldinger fra rektorene i 
barneskolene. Rektorene er samstemt – de ønsker at gjeldende fag- og timefordeling 
opprettholdes.  
 
Fakta i saken: 
Skoleeier kan omdisponere inntil 5 % av ordinært timetall av det som fremgår i Fag- 
og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløfte. En endret fag- og 
timefordeling, skal fastsettes som en lokal forskrift, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-
1 andre ledd. 
 
Mars 2016 la rådmannen fram et forslag til felles fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i 
Ås kommune, som innebar omdisponering av timer fra KRLE og samfunnsfag for å 
styrke engelsk på barnetrinnet, ref. HOK-sak 17/16. Forslaget ble utarbeidet på 
bakgrunn av en samlet vurdering, der behov for å styrke engelskfaget ble sett 
oppimot mulighet for å omdisponere 5 % av årstimene fra andre fag.  
 
Engelsk ansees som et krevende og omfattende fag. Det ble i saken presisert at 
KRLE og samfunnsfag også er viktige fag. Dog er det fastsatte ordinære timetallet i 
KRLE (427 årstimer) og samfunnsfag (385 årstimer) høyere enn det fastsatte 
timetallet i engelsk (366 årstimer), jf. Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for 
Kunnskapsløftet. Omdisponering av timer mellom disse fagene, ble derfor ansett som 
forsvarlig. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak av 30.03.2016 lyder som 
følger:  
 
Ås kommune vil styrke engelskfaget ved å omdisponere 20 årstimer fra KRLE og 19 
årstimer fra samfunnsfag. Forslag til fag- og timefordeling for 1-7. trinn i Ås kommune 
godkjennes som lokal forskrift.  
 
Endringen skal evalueres av rådmannen senest innen tre år. Første gang i 2019.  
 
Vedlagt følger gjeldende Forskrift lokal fag- og timefordeling.  
 
Det er innhentet tilbakemelding fra barneskolerektorene. Rektorene ønsker at 
gjeldende lokal fag- og timefordeling opprettholdes.  
 
Vurdering: 
Da forslag om omdisponering ble sendt ut på høring i 2016, stilte samtlige rektorer i 
barneskolene seg bak rådmannens forslag. Rektorene i barneskolene stiller seg 
fortsatt bak lokal fag- og timefordeling som trådte i kraft august 2016, og mener at 
den må videreføres slik den er i dag.  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2019/vedlegg-1/2.-grunnskolen/#2.2ordinar-fag-og-timefordeling
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2019/vedlegg-1/2.-grunnskolen/#2.2ordinar-fag-og-timefordeling
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Flere av skolene melder at resultater på nasjonale prøver har vist positiv utvikling de 
siste årene. Det er imidlertid vanskelig å si i hvilken grad økt årstimetall i 
engelskfaget har påvirket elevenes positive resultatutvikling på nasjonale prøver. 
Andre faktorer som for eksempel elevenes forutsetninger og antall lærere som 
oppfyller kompetansekrav for undervisning i engelsk, har også betydning for 
elevenes faglige resultater. Selv om det er vanskelig å måle effekt av ulike 
forklaringsfaktorer, er det rimelig å anta at økt årstimetall i engelsk er en 
medvirkende positiv forklaringsfaktor med tanke på elevenes faglige resultater.  
 
Det er også noen skoler som melder om at resultatene på nasjonale prøver i engelsk 
ikke er tilfredsstillende, og at det jobbes med å løfte flere elever på et høyere 
mestringsnivå. I denne sammenheng er det også nødvendig at styrkingen av 
engelskfaget videreføres i henhold til gjeldende lokal fag- og timefordeling.  
 
Flere av rektorene melder også om at styrking av engelskfaget har ført til økt fokus 
på faget i personalet. Eksempelvis melder en av skolene om at det årlig 
gjennomføres en «engelskuke», der alle elevene jobber med engelskfaget i en uke.  
 
Det har ikke kommet tilbakemeldinger om at omdisponering av timer fra KRLE og 
samfunnsfag har slått uheldig ut for de fagene.  
 
På bakgrunn av samstemte tilbakemeldinger fra rektorene, mener rådmannen at 
gjeldende lokal fag- og timefordeling opprettholdes.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Ås kommune følger ordinær fag- og timefordeling i henhold til Fag- og timefordeling 
og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet.  
 
Konklusjon med begrunnelse 
Gjeldende fag- og timefordeling opprettholdes. Dette i tråd med samstemte 
tilbakemeldinger fra rektorene i barneskolene.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


