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Saksbehandler Vibeke Aaser Grønli 

Vår ref. 19/01190-5 Dato 29.10.2019 

 
Svar - spørsmål vedrørende ressurser, lærernorm og videreutdanning av 
lærere i Ås-skolen 
 
Tidligere leder av HOK, Einride Berg, har i epost datert 9. oktober 2019 framsatt en 

rekke spørsmål vedrørende bemanning i Ås-skolen. Det er bestilt et dokument som 

svarer ut spørsmålene i forbindelse med behandling av 2020-budsjettet.  

 

Notatet svarer ut følgende punkter:  

 En oversikt over dagens lærerbemanning – dvs. årsverk pr skole og trinn (og 
antall elever) 

 Hva vil den nye lærernormen konkret kreve av økte ressurser? Gjerne i 
årsverk pr skole og trinn (og antall elever). Hva betyr dette i kroner? 

 Antall årsverk i skoleledelse pr skole 
 Antall årsverk til merkantile oppgaver (kontorpersonell) pr skole 
 Antall lærere som må ta videreutdannelse i perioden 2020-25 – også angitt i 

antall fag (kompetansekartleggingen) 
 Kort beskrivelse av den praktiske gjennomføringen på skolene når lærere er 

ute i kompetansehevning (vikarer m.v.) 
 Hvor mange timeverk/dag ble brukt i de to U-skolene på skolematforsøket 

høsten 2019? Hvem gjorde jobben (administrativt 
personale/skoleledere/lærere)? 

 

 

Oversikt over lærerbemanning  

Forklaringer til tabell:  

I tabellen under gis en oversikt over lærerårsverk knyttet til undervisning fordelt på 

hovedtrinn. Denne inndelingen per hovedtrinn, med tanke på lærerressurser, brukes 

også ved innrapportering av skoledata i GSI (Grunnskolens informasjonssystem). 
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Dersom det skal rapporteres inn lærerressurser per trinn vil det bli utfordrende å 

rapportere med tanke på ekstra ressurser til tidlig innsats som kan brukes fleksibelt 

på et hovedtrinn samt ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring 

som kan gis på tvers av trinn.  

 

Totalt årsverk til undervisning er inkl. spesialundervisning, særskilt norskopplæring 

mv. Her regnes ikke timer til fysisk aktivitet eller leksehjelp.  

Årsverk til ordinær undervisning = Totalt årsverk til undervisning – årsverk til 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring mv.  

 

Rustadtunet er ikke oppgitt i tabellen under i og med all undervisning er 

spesialundervisning.  

 

Beregnede årsverk til undervisningspersonale er oppgitt i stillingsprosent, altså er 1 

årsverk = 100.  

 

 1.-4 trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn 

Brønnerud skole 

Elevtall 73 55  

Totalt årsverk til undervisning  574 642  

Årsverk til ordinær undervisning 479 325  

Oppfyller lærernorm Ja Ja  

 

Kroer skole 

Elevtall 57 38  

Totalt årsverk til undervisning  379 368  

Årsverk til ordinær undervisning 314 322  

Oppfyller lærernorm Ja Ja  

 

Nordby skole 

Elevtall 171 147  

Totalt årsverk til undervisning  1237 809  

Årsverk til ordinær undervisning 1093 656  

Oppfyller lærernorm Ja Nei  

 

Rustad skole 

Elevtall 215 164  

Totalt årsverk til undervisning  1634 1237  

Årsverk til ordinær undervisning 1328 927  

Oppfyller lærernorm Ja Ja  

 

Sjøskogen skole 

Elevtall 141 105  

Totalt årsverk til undervisning  979 793  

Årsverk til ordinær undervisning 798 624  

Oppfyller lærernorm Ja Ja  

 

Solberg skole 

Elevtall 116 88  

Totalt årsverk til undervisning  870 603  

Årsverk til ordinær undervisning 780 490  

Oppfyller lærernorm Ja Ja  
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Åsgård skole 

Elevtall 217 166  

Totalt årsverk til undervisning  1510 1263  

Årsverk til ordinær undervisning 1411 1065  

Oppfyller lærernorm Ja Ja  

 

Nordbytun ungdomsskole 

Elevtall   296 

Totalt årsverk til undervisning    2197 

Årsverk til ordinær undervisning   1932 

Oppfyller lærernorm   Ja 

 

Ås ungdomsskole 

Elevtall   403 

Totalt årsverk til undervisning    3533 

Årsverk til ordinær undervisning   2745 

Oppfyller lærernorm   Ja 
Tabell 1 Tallene er hentet fra GSI-rapportering pr. 1.10.2019. Tallene vil bli offentliggjort i skoleporten medio desember d.å. 
Rustadtunet er ikke tatt med i denne oversikten da all undervisning gis som spesialundervisning.  

I tillegg til årsverk til undervisning kommer årsverk utført av undervisningspersonale 

til annet enn undervisning. I denne beregningen ligger eksempelvis ressurser til 

kontaktlærerfunksjon, seniortiltak, tidsressurspott, pedagogisk veiledning, 

utviklingsarbeid, elevrådskontakt mv. Dette er årsverk som ikke er en del av 

beregningsgrunnlaget for lærernormen. 

 

Lærernorm beregnet pr. 1.10.2019 

Hva er lærernormen?  

Beregning av lærernormen er det samme som Utdanningsdirektoratet kaller 

Gruppestørrelse 2, og er en indikator som beregnes ut ifra elevtimer mottatt og 

lærertimer gitt til ordinær undervisning. Ressurser til spesialundervisning og 

undervisning i særskilt norsk holdes utenfor.  

 

Lærernormen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og lærere i en 

gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Lærernormen gjelder for hovedtrinnene totalt, 

dvs. for 1.-4 trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn, og ikke trinnvis.  

 

Hva vil den nye lærernormen kreve av økte ressurser?  

Per 1. oktober 2019 mangler Nordby barneskole 1 lærerårsverk for å oppfylle 

lærernormen. Dette tilsvarer ca. kr 800 000,-, inkl. sosiale utgifter.   

 

Kommentar:  

De øvrige skolene, bortsett fra Rustad skole, oppfyller lærernormen innenfor 

ordinære budsjettrammer. Rustad skole har fått tilført ekstraressurser utenom 

ordinær budsjettramme tilsvarende 2 lærerårsverk. 

 

Hvorvidt en skole klarer å oppfylle lærernormen innenfor ordinær budsjettramme 

avhenger av blant annet omfang av spesialundervisning, særskilt norskopplæring og 

hvordan undervisningen organiseres.  
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Årsverk til ledelse og merkantile oppgaver/kontorpersonell  

 Årsverk skoleledelse Årsverk merkantile  

Brønnerud skole 170 93 

Kroer skole 130 100 

Nordby skole 250 100 

Rustad skole  255  95  

Rustadtunet 45 20 

Sjøskogen skole 200 100 

Solberg skole 200 100 

Åsgård skole 250 100 

Nordbytun ungdomsskole  295 100 

Ås ungdomsskole 335 100 
Tabell 2 Tallene er hentet fra GSI-rapportering pr. 1.10.2019. Tallene vil bli offentliggjort i skoleporten medio desember d.å 

5 % av merkantile ressurser ved Rustad skole inngår i de totalt 20 % til merkantile 

ved Rustadtunet. Tilsvarende er 45 % av ledelsesressurser ved Rustad skole lagt til 

ledelse av Rustadtunet.  

 

Antall lærere som tar og må ta videreutdanning i perioden 2020-25 

Tabellen under viser en oversikt over antall lærere som er i videreutdanning 

inneværende skoleår, og som må ta videreutdanning i de kommende år. Oversikten 

er sortert på fagene norsk, engelsk og matematikk. Det er også inneværende skoleår 

noen lærere som tar videreutdanning i fagene Programmering, Fransk, Mat og helse 

og Tysk.  

 

Skoleår Norsk  
30 sp 

Engelsk  
30 sp 

Matematikk 
30 sp 

Til sammen 

2019-20 5 2 5 12 

2020-21 4 6 1 11 

2021-22 1 5 5 11 

2022-23 2 2 3 7 

2023-24 1 1 1 3 

2024-25 - 2 - 2 

Til sammen 2019-25 13 18 15 46 

Til sammen 2020-25 8 16 10 34 

 

 
Kort beskrivelse av den praktiske gjennomføringen på skolene når lærere er 
ute i kompetansehevning (vikarer m.v.) 
Ås kommune har for skoleåret 2019/20 18 lærere i videreutdanning; 11 på 

vikarordning og 8 på stipendordning. Vikarordning innebærer at læreren skal 

frikjøpes 37,5% av sin stilling. Når en lærer er i videreutdanning og benytter 

vikarordning, ansettes det i midlertidige stillinger eller i vikariat. Det viser seg 

utfordrende å rekruttere lærere med kompetanse i disse stillingene. 

Når lærere i videreutdanning benytter stipendordning, skal stipendet de tildeles 

brukes til å dekke opp fraværet de har i forbindelse med studiet. For skolene 

innebærer dette at det i stor grad blir satt inn ufaglærte lærere i deres fravær. 
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Hvor mange timeverk/dag ble brukt i de to U-skolene på skolematforsøket 
høsten 2019? Hvem gjorde jobben (administrativt 
personale/skoleledere/lærere)? 
 
De to ungdomsskolene har på bakgrunn av ulike fasiliteter ved skolebyggene, måtte 

velge ulike løsninger med tanke på å servere skolemat. Ved oppstart av skoleåret var 

det i høy grad skolenes administrasjon som gjorde arbeidet.  Med et gjennomsnitt 

den første måneden på 2-3 timer pr. dag. 

 

Ås ungdomsskole har i dag fått på plass kantinepersonell, og har i dag 2 personer 

som jobber fra kl.08.30-13.00 med å lage og servere mat. Bestillinger og det 

administrative tar skolens administrasjon seg av med et estimert tidsbruk på 1-2 timer 

pr. uke til bestillinger og oppfølging. 

 

Nordbytun ungdomsskole anslagslår at merkantile ressurs på skolen bruker 1t/uke, 

det brukes estimert 1t/uke av ledelsesressurser, i tillegg til ca 8 timer per uke på 

miljøarbeiderressurser. Totalt sett 10 t/uke. 

 

 
 
 
 
Ellen Benestad Vibeke Aaser Grønli 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring  Virksomhetsleder grunnskole 
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