
Vedlegg til høringsnotat sak FSK 17/18 (22.02.18)                                       
Høring om endring av skolekretsgrense og flytting av 5.-7. trinn fra 
Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole.                                              
Presisering av ny lærernorm                                                                                      

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 vedtok Stortinget å innføre en lærernorm som skal innføres 
høsten 2018.                             
Mål for ny lærernorm: 

Fra høsten 2018  Fra høsten 2019 
1 lærer per 16 elever i 1.-4. trinn  1 lærer per 15 elever i 1.-4. trinn 
1 lærer per 21 elever i 5.-7. trinn  1 lærer per 20 elever i 5.-7. trinn 
1 lærer per 21 elever i 8.-10. trinn  1 lærer per 20 elever i 8.-10. trinn 

Normen for lærertetthet skal gjelde på skolenivå            
Normen skal si noe om forholdet mellom antall elever og lærere i en gjennomsnittlig 
undervisningssituasjon (gruppestørrelse 2)                     
Departementet presiserer at normen gjelder samlet for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Det er 
det totale antall elever på barnetrinnet, mellomtrinnet eller ungdomstrinnet på den enkelte skole som 
er bestemmende for hvor mange lærere som må til for å oppfylle normen for lærertetthet.          

Skolen fordeler selv lærerressursene slik de mener det er hensiktsmessig.                                                      

Departementet opplyser at det ikke innføres nye klassedelingstall. Det innføres heller ikke noen norm 
for hvor mange lærere som skal være til stede i undervisningstimene.  

Behovet for årsverk i den enkelte kommune og den enkelte skole beregnes med utgangspunkt i GSI-tallene 
for antall elever og lærerårsverk.               

Grønt viser sammenslått 5.-7. trinn Hemnes sentralskole og Finneidfjord skole (gsi tall 2017-2018).       
Dette uten å tilføre Hemnes S.s ekstra ressurser (58 elever delt på 4,65 lærerårsverk=12,47)                               

Vi ligger langt innenfor den nye lærernormen selv med disse endringene.   

Hemnes kommune  
GSI tall 2017-2018 
 

1.-4. trinn 
Elever / lærerårsverk 
Norm 16 (15 fra 2019) 

5.-7. trinn  
Elever / lærerårsverk  
Norm 21 (20 fra 2019) 

8.-10.trinn  
Elever / lærerårsverk 
Norm 21 (20 fra 2019) 

Bleikvassli skole 
Elever pr.lærer 

10 / 1,84 
5,43 

15 / 1,48 
10,13 

10 / 1,96 
5,10 

Hemnes S.s 
Elever pr.lærer 

63 / 7,67 
8,21 

38 / 4,65 
8,17 

61 / 7,64 
7,98 

Finneidfjord sk. 
Elever pr.lærer  

26 / 2,23 
11,65  

20 / 2,50 
8 

 

Hemnes S.s + 
Finneidfjord   

 58 / 4,65 
12,47 

 

Korgen S.s 
Elever pr.lærer  

55 / 5,12 
10,7 

85 / 5,69 
14,94 

 91 / 9,06 
10,04 

Bjerka skole    
Elever pr.lærer 

39 / 5,11         9,75   
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