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Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009
BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Driftskomiteens innstilling.
Kart over sentrum med kretsgrensene.
Kart over kommunen med kretsgrensene.
Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, redegjorde for saken.
Venstre v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Saken utsettes. Ved justering av skoleområdene i Verdal kommune skal det legges
avgjørende vekt på følgende i Forskrift om veiledende skoleområder: ”skal grunnskoleelevene
gå på den nærmeste skolen eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til.
Administrasjonen bes om å legge fram nytt forslag til skoleområder som i større grad tar
hensyn til avstand til skolen.”
Utsettelsesforslaget falt med 2 mot 6 stemmer
Ved votering ble driftskomiteens innstilling vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal gjeldende fra
skolestart 2010:

FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL
§1

Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 1. ledd.

§2

De veiledende skoleområdene er:
BARNETRINN
Ørmelen skoles område omfatter:
Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102 (Ørmelen 1: nord),
0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4: sørøst) og fra
Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden). I tillegg den delen
av 0205 (Holte, Borgen, Haug) som ligger sør for Stiklestad alle, dvs. Kirkehaug,
Fæby og Reinsholm.
Verdalsøra barneskoles område omfatter:
Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold, Melan),
0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205 (Holte, Borgen,
Haug), bortsett fra område sør for Stiklestad alle.
fra Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302 (Trones),
0303 (Sjøbygda) og0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd/Lein)
Stiklestad skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet
Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset), grunnkretsen
0401 (Vist m/Haukå)
Leksdal skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og
0407 (Nord-Leksdal).
Vinne skoles område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra, Fætten),
0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).
Ness oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).
Vuku oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og
fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603
(Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, sør for elva).
Volden skoles område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan) og
0606 (Kleppen og Vera)
Garnes oppvekstsenters område omfatter:

Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og
0610 (Levring m/Tromsdal).
UNGDOMSTRINNET:
Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole,
Vinne skole, Ness oppvekstsenter og Ørmelen skole.
Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes
oppvekstsenter, Leksdal skole, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden
skole.
§3

De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene ikke er
absolutte.

§4

Dersom kommunen ikke bestemmer noe annet, skal grunnskoleelevene skrives inn ved
den skolen de sokner til. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og ved overgang
til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i grenseområder, kan
plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer uforholdsmessig stor forskjell i
avstand.

§5

Grunn for overføring til naboskole kan være:
- hensynet til kostnadseffektiv klassedeling
- hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

§6

Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

§7

Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.
Jfr Opplæringslova §8-1, 2.ledd.

§8

Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og vil gi
klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal
gjeldende fra skolestart 2010:

FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL
§1

Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 1. ledd.

§2

De veiledende skoleområdene er:
BARNETRINN

Ørmelen skoles område omfatter:
Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102 (Ørmelen 1:
nord), 0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4:
sørøst) og fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S:
Tinden). I tillegg den delen av 0205 (Holte, Borgen, Haug) som ligger sør for
Stiklestad alle, dvs. Kirkehaug, Fæby og Reinsholm.
Verdalsøra barneskoles område omfatter:
Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold,
Melan), 0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205
(Holte, Borgen, Haug), bortsett fra område sør for Stiklestad alle.
fra Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302
(Trones), 0303 (Sjøbygda) og0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet
Forbregd/Lein)
Stiklestad skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet
Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset),
grunnkretsen 0401 (Vist m/Haukå)
Leksdal skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og
0407 (Nord-Leksdal).
Vinne skoles område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra,
Fætten), 0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).
Ness oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).
Vuku oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og
fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku),
0603 (Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, sør for elva).
Volden skoles område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan)
og 0606 (Kleppen og Vera)
Garnes oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og
0610 (Levring m/Tromsdal).
UNGDOMSTRINNET:

Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra
barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter og Ørmelen skole.
Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til:
Garnes oppvekstsenter, Leksdal skole, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og
Volden skole.
§3

De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene
ikke er absolutte.

§4

Dersom kommunen ikke bestemmer noe annet, skal grunnskoleelevene skrives
inn ved den skolen de sokner til. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og
ved overgang til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i
grenseområder, kan plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer
uforholdsmessig stor forskjell i avstand.

§5

Grunn for overføring til naboskole kan være:
- hensynet til kostnadseffektiv klassedeling
- hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

§6

Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

§7

Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.
Jfr Opplæringslova §8-1, 2.ledd.

§8

Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og
vil gi klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 19.08.2009
BEHANDLING:
Repr. Kjell Karlsson ble innvilget permisjon. Til stede 6 representanter.
Rådmannen redegjorde for saken.
Utdelt i møtet:
Kart over sentrum m/kretsgrensene.
Kart over kommunen med kretsgrensene.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal gjeldende fra
skolestart 2010:
FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL
§1

Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 1. ledd.

§2

De veiledende skoleområdene er:
BARNETRINN
Ørmelen skoles område omfatter:
Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102 (Ørmelen 1: nord),
0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4: sørøst) og fra
Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden). I tillegg den delen
av 0205 (Holte, Borgen, Haug) som ligger sør for Stiklestad alle, dvs. Kirkehaug,
Fæby og Reinsholm.
Verdalsøra barneskoles område omfatter:
Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold, Melan),
0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205 (Holte, Borgen,
Haug), bortsett fra område sør for Stiklestad alle.
fra Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302 (Trones),
0303 (Sjøbygda) og0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd/Lein)
Stiklestad skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet
Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset), grunnkretsen
0401 (Vist m/Haukå)
Leksdal skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og
0407 (Nord-Leksdal).
Vinne skoles område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra, Fætten),
0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).
Ness oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).
Vuku oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og
fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603
(Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, sør for elva).

Volden skoles område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan) og
0606 (Kleppen og Vera)
Garnes oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og
0610 (Levring m/Tromsdal).
UNGDOMSTRINNET:
Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole,
Vinne skole, Ness oppvekstsenter og Ørmelen skole.
Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes
oppvekstsenter, Leksdal skole, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden
skole.
§3

De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene ikke er
absolutte.

§4

Dersom kommunen ikke bestemmer noe annet, skal grunnskoleelevene skrives inn ved
den skolen de sokner til. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og ved overgang
til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i grenseområder, kan
plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer uforholdsmessig stor forskjell i
avstand.

§5

Grunn for overføring til naboskole kan være:
- hensynet til kostnadseffektiv klassedeling
- hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

§6

Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

§7

Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.
Jfr Opplæringslova §8-1, 2.ledd.

§8

Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og vil gi
klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Tabell over høringsuttalelser – med kommentarer
Høringsuttalelser
Elevtallsgrunnlag Verdal kommune – powerpointpresentasjon datert 10.03.2009
Forskrift om veiledende skoleområder, vedtatt i Verdal kommunestyre 18.03.2002

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i november 2007 at Vuku oppvekstsenter skal bygges ut
for to paralleller. Verdalsøra ungdomsskole skal renoveres for 5 paralleller og
Verdalsøra barneskole skal utbygges for 2 paralleller.
I desember 2008 vedtok kommunestyret at kapasiteten ved skolene skal utnyttes best
mulig. Det ble samtidig vedtatt at det skulle igangsettes et arbeid med vurdering og
eventuell endring av dagens inntaksområder.
Rådmannen har innhentet opplysninger om elevtallsgrunnlaget (fødselstallene) til og
med 2008. Tallene framgår i vedlagte tabell. Fødselstallet i Verdal viser en
nedadgående trend. Gjennomsnittlig fødselstall fra 1996 – 2000 er på 207. De siste 5
årene viser et gjennomsnittlig fødselstall på 178. Denne trenden viser at vi i dag har
nok kapasitet i skolene Verdal til å ta imot alle elevene.
Fødselsår
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Antall elever
188
211
206
202
237
188
196
205

Fødselsår
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Antall elever
164
166
208
164
186
181
183
174

Opprettholdes dagens grenser for de veiledende inntaksområdene, vil vi i perioder ha
utfordringer med høyt elevtall ved Verdalsøra barneskole og ungdomstrinnet ved Vuku
oppvekstsenter.
Iverksettelse av vedtaket om at ungdomsskolen i Vuku skal ha to paralleller på
ungdomstrinnet medfører at grensene for inntak til ungdomstrinnet må endres. Selv om
dette gjøres vil enkelte årganger kreve økt antall klasser. Elever født i 1997 skal starte
på ungdomsskolen høsten 2010. I tabellen er det 237 elever. Dette utgjør 8 klasser
dersom elevene fordeles matematisk med delingstall etter gamle klassedelingsregler
(28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet). Året etter blir det imidlertid 188 og da
vil det totalt bli 7 klasser.
I opplæringsloven står det i § 8-2: Organisering av elevane i klassar eller
basisgrupper
I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta
deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i
andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg

nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje
vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.
I gjeldende lov er klassebegrepet tatt inn igjen etter at det i en periode har vært ute.
Med utgangspunkt i disse tallene utarbeidet rådmannen ulike alternativer for løsning
av utfordringene. Disse ble sendt på høring med høringsfrist 4. mai 2009.
Det kom inn 11 uttalelser som alle følger vedlagt.
I uttalelsene er det framkommet synspunkter som både støtter og går imot rådmannens
forslag til endringer av veiledende skoleområder.
Endring av veiledende skoleområder er en sak som opptar svært mange. Det er mange
følelser knyttet til hvilken skole barna skal gå på. Alle skoler i kommunen er imidlertid
forpliktet til å følge vedtatte forskrifter, retningslinjer og kommunale planer. Elevene
skal gis mest mulig lik opplæring uavhengig av hvilken skole de går på.
I uttalelsene har det kommet fra forslag om å flytte elever bosatt på Fætta og denne
siden av E6 hele veien mot Levanger fra Vinne til Ørmelen skole. Tabellen viser
fødselsår og antall elever.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
1
2
2
2
1
0
2
1

Det foregår nå en utbygging av gang- og sykkelveg ved Havnekrysset. Når vegen er
ferdig, vil elever fra Fætta kunne følge gang- og sykkelveg til Ørmelen skole. Dersom
elever fra dette området går på Ørmelen skole, vil det kunne medføre at elevtallet ved
Vinne skole reduseres. I innstillingen tilhører fortsatt elever fra dette området Vinne
skole.
Økonomi.
Antall grupper av elever på henholdsvis 28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet er
avgjørende for driftskostnadene.
I sentrum er det for det meste ikke flere elever enn at det totalt blir 4 klasser på hvert
årstrinn. Dersom det ikke gjøres endringer på grensene, vil det ofte bli 5 klasser; 3 på
Verdalsøra og 2 på Ørmelen. Dette betyr at vi vil ha en klasse ekstra på flere årstrinn.
Med gjennomsnittlig 30 undervisningstimer i uka og en timespris på 20.000,- i året,
utgjør dette for en klasse kr 600.000,-. Gjennom 7 skoleår blir dette 4,2 mill. kr. Dette
er moderat kalkulert.
På ungdomstrinnet beregner vi en timepris på kr 25.000,- og 40 timer i uka. En ekstra
klasse blir da kr 1 000.000,- i året. Med 3 år på ungdomsskolen blir dette 3,0 mill kr.
Også dette er moderat kalkulert.

Har vi en ekstra klasse på barnetrinnet samtidig med at vi har en ekstra klasse på
ungdomstrinnet utgjør dette kr 1.600.000,- i året.
Med dette som bakgrunn ønsker rådmannen at de veiledende skoleområdene endres.
Vurdering:
Ness oppvekstsenter er i dag en del av Vinne og Ness oppvekstområde.
Oppvekstsenteret har i tillegg til et godt samarbeid med eget område også et nettverk
med de andre fådelte skolene i bygda.
Rådmannen har i sin innstilling valgt å forholde seg til at elever fra samme barneskole
skal gå på samme ungdomsskole og innstiller derfor på at elevene ved Ness
oppvekstsenter overføres fra Vuku til Verdalsøra ungdomsskolekrets fra 01.08.2010.
På barnetrinnet er det Verdalsøra barneskole som har størst press. For å redusere
presset foreslås det at grensene i sentrum mellom Verdalsøra barneskole og Ørmelen
skole endres i området sør for Stiklestad allè. Vist m/Haukå overføres fra Verdalsøra
barneskole til Stiklestad skole. Endringen gjelder for elever født i 2004 eller senere.

