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Kapittel A – Bakgrunn og status  

1. Bakgrunn 

Vedtak i HKOF 25.08.2015 – Organisering/utnyttelse av skoledagen 
Administrasjonen vurderer mulige endringer i skoledagen ved å involvere elever, 
foresatte, skoleledelse og partene i arbeidslivet. 
En eventuelt sak om endring fremmes i forbindelse med budsjettbehandling 2017 

 
Protokolltilførsel til vedtak i politisk sak 25.08.2015 (Fremmet av Maria Karine Aasen- 
Svensrud, AP):  

«En helhetlig skolehverdag for kunnskap og like muligheter: 
 

I løpet av den siste generasjonen har barn og familienes hverdag endret seg. Kvinners 
muligheter til å delta i arbeidslivet på lik linje med menn resulterer i at nå er både 
mor og far i jobb. Innføringen av SFO-tilbudet var i sin tid en tilpasning til den nye 
hverdagen. Flertallet av barnefamilier benytter seg i dag av SFO-tilbudet. Samtidig er 
det slik at for noen barn så er det foreldrenes økonomiske situasjon som avgjør om 
man får delta på SFO eller ikke. Det betyr at ofte er det de barna som trenger det 
mest som bruker tilbudet minst. 
 
Nå er det derfor tid for å se på om ordningen skole og skolefritidsordning er den mest 
optimale måten å organisere skolehverdagen til barna våre på. Målet er å utjevne 
sosiale forskjeller hvor alle barn gis like muligheter til læring og utvikling. I tillegg vil vi 
se på muligheten for å gi økt læringseffekt av leksene ved å integreres som en del av 
skolehverdagen snarere enn kun å være nok en syssel som må gjøres i en hektisk 
hverdag for småbarnsfamiliene. 
 
For å oppnå dette ønsker vi å igangsette prosjektet Helhetlig skolehverdag. Prosjektet 
bør ta opp i seg følgende faktorer: 
 

 Aktiviteter skal bygge opp under skolens læringsprosesser og elevenes læring, helse 
og trivsel 

 Prosjektet skal se på løsninger som i større grad gir en helhetlig skolehverdag og 
inkluderer ekstraundervisning, fysisk aktivitet, kulturskolen og annet i SFO-tiden. 

 Lekser skal integreres inn i skoletiden 
 Det skal vurderes modeller for treffsikker gradert foreldrebetaling i SFO slik at alle 

barn får reell mulighet til å delta 
 Prosjektet skal styrke SFO-ansatte sin deltakelse og kompetanse i hele 

skolehverdagen 
 Leksehjelptilbudet utvides i et samarbeid mellom pedagoger/lærere og SFO-ansatte 
 Enkeltskoler velges ut i første omgang til et prøveprosjekt  
 Prosjektet gjennomføres i tett dialog med ansatte, skoleledelse og foresatte 
 Frivillige organisasjoner kan inviteres til samarbeid om aktiviteter 
 Prosjektet retter seg i denne omgang til 1-4 klasse, på sikt kan det være mulighet for 

utvidelse rettet mot hele grunnskolen.» 
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Vedtak i Kommunestyre 18.04.2016 - Moderasjonsordning i barnehage og SFO 
Pkt. A Skolefritidsordning 
Moderasjonsordning vurderes i politisk sak om skolens organisering og innhold høsten 
2016 og eventuelt innarbeides i budsjettet for 2017 

 
Vedtak i HKOF 18.10.2016- Organisering/utnyttelse av skoledagen – orientering om fremdrift 

Saken tas til orientering i påvente av endelig sak vår/sommeren 2017 
 

 

2. Fakta og status 

Organisering/utnyttelse og omfang av skoledagen må baseres på Opplæringsloven samt 
Kunnskapsløftet. 
 
Opplæringsloven §1.1 
”I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av 
læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanane for faga og fag- og timefordelinga.” 
 

Fra kravet i første punktum gjelder noen unntak som er beskrevet i Opplæringsloven. 
I tillegg utfører elevene hjemmearbeid (lekser). 
 
2.1 Leksehjelp 

Det er ingen direkte hjemmel i Opplæringsloven for å gi lekser, men lekser er del av skolens 
ordinære aktivitet. Derfor er det lovpålagt at kommunen skal tilby leksehjelp i et omfang på 
til sammen åtte timer hver uke til elever i grunnskolen. De åtte timene fordeles fritt på 

årstrinnene slik kommunen avgjør. 
 

Hortenskolen har fra skoleåret 2015/16 organisert tilbud om leksehjelp 2 timer pr. uke for 
mellomtrinnet (5.-7. trinn) og 8.trinn på ungdomsskolen, hvor vi i hovedsak også benytter 
pedagog. 
 
Dette inngår ikke i den obligatoriske skoledagen for elevene, men er et frivillig tilbud. 
I henhold til tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet er det skolen selv som avgjør om 
den vil pålegge elevene lekser, og et flertall av skolene i Norge og alle skolene i Horten har 
valgt dette. Skolen kan imidlertid velge å organisere opplæringen uten å gi elevene 
hjemmearbeid. Det er gjort forsøk med leksefrihet i enkelte klasser i Horten. Vi har foreløpig 
ikke evaluert dette. Det sentrale er at skolen legger opp opplæringen slik at den er egnet til 
at elevene kan nå kompetansemålene. 
 
2.2 SFO 

Skolen er også lovpålagt å ha et SFO tilbud. Alle skolene på barnetrinnet i Hortenskolen har 
et slikt tilbud for elever fra 1.-4.trinn og for elever med særskilte behov på øvrige trinn. 
 
Pr. dato er det i henhold til Kostra 71,2% av elevene som benytter tilbudet oppdatert pr. 
15.mars 2017, sammenlignet med Kostragruppe 13 som har 59,7% og gjennomsnitt i 
Vestfold med 63,4% er det stor andel som benytter tilbudet i Horten kommune. 
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Kostnad for dagens SFO ording er i henhold til budsjett totalt 24 045 000. Egenandel 
(foresattebetaling) inkl. mat beløper seg til kr. 20 842 000. Slik at netto kostnad for tilbudet 
er kr. 3 203 000 
 
 
2.3 Obligatorisk tid på skolen 

Obligatorisk tid på skolen er regulert i Opplæringsloven § 1-6.Rammer for dagleg skoletid i 
grunnskolen 

”Undervisninga skal i regelen ikkje ta til før kl. 08.00 eller slutte etter kl. 15.30. 
Undervisninga kan organiserast i undervisningsblokker av ulik lengd.” 

 

2.4 Fag- og timefordeling 

Fag- og timefordeling er beskrevet i rundskriv Udir -01-2016. Denne er en forskrift og viser 
hvilke fag elevene skal ha. 

 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-
opplaringen/udir-01-2016/vedlegg-1/2.-grunnskolen/ 

 
Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7 trinn og for elever på 8.-10.trinn 
som elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby 
flere timer.  
Timetallet i fag er fastsatt for hovedtrinn. 

 
Ekstra Fysisk aktivitet  
Elever på 5.-7. årstrinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Til 
sammen utgjør dette 76 (101 omregnet 45 min) timer. Formålet er å legge til rette for en 
mer variert og aktiv skoledag for alle elever uavhengig av funksjonsnivå. Aktiviteten er ikke 
ment å være opplæring i fag, men skal omfattes av retten og plikten til grunnskoleopplæring.  
 
I Hortenskolen er dette organisert på hver skole med bruk av assistenressurs da det ikke er 
krav til pedagogisk formal kompetanse. 
 

Fleksibel time  
Fag- og timefordelingen for 1.–7. trinn omfatter 38 (51 omregnet 45 min) fleksible timer. 
Disse timene skal brukes til opplæring i de fagene og på det trinnet skoleeier mener er mest 
tilrådelig ut fra lokale behov. De fleksible timene må brukes på fag som inngår i fag- og 
timefordelingen.  
Hortenskolen har i hovedsak valgt å styrke matematikk og norsk med disse timene.  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2016/vedlegg-1/2.-grunnskolen/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2016/vedlegg-1/2.-grunnskolen/
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Forskriften oppgir timetall i 60 min 
 
Fag/trinn 60 min timer 1.–4.  5.–7.  Sum  8.–10. 

trinn  
Sum 
grunnskole  

Trinn  Trinn  Barneskole 

KRLE      427 153 580 

Norsk  931 441 1 372 398 1770 

Matematikk  560 328 888 313 1201 

Naturfag  187 179 366 249 615 

Engelsk  138 228 366 222 588 

Fremmedspråk / fordypning        222 222 

Samfunnsfag      385 249 634 

Kunst og håndverk      477 146 623 

Musikk      285 83 368 

Mat og helse      114 83 197 

Kroppsøving      478 223 701 

Valgfag3      0 171 171 

Utdanningsvalg      0 110 110 

Fleksibel time      38 0 38 

Ekstra Fysisk aktivitet  0 76 76 0 76 

Samlet minstetimetall    5272 2622 7894 

 

 

Pr. dato har Hortenskolen valgt å benytte 45 minutter pr. skoletime. Konvertert blir tabellen 

slik: 

Fag/trinn 45 min timer 1.–4.  5.–7.  Sum  8.–10. 
trinn  

Sum 
grunnskole  

Trinn  Trinn  Barneskole 

KRLE      569 204 773 

Norsk  1 241 588 1 829 531 2 360 

Matematikk  747 437 1 184 417 1 601 

Naturfag  249 239 488 332 820 

Engelsk  184 304 488 296 784 

Fremmedspråk / fordypning      0 296 296 

Samfunnsfag      513 332 845 

Kunst og håndverk      636 195 831 

Musikk      380 111 491 

Mat og helse      152 111 263 

Kroppsøving      637 297 935 

Valgfag3      0 228 228 

Utdanningsvalg      0 147 147 

Fleksibel time      51 0 51 

Ekstra Fysisk aktivitet  0 101 101 0 101 

Samlet minstetimetall    7 029 3 496 10 525 
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2.5 Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet (SFS 2213) 

I denne utredningen forutsettes det at den sentrale særavtalen om arbeidstid for 
undervisningspersonalet ikke endres. Endring av lærernes tilstedeværelse på skolen kan nå 
kun endres ved partsenighet ved hver enkelt skole. 
 
Nåværende sentrale særavtale gjelder fra 01.08.2015 til 31.12.2017. Dersom avtalen ikke er 
sagt opp av noen av partene innen fristens utløp (minst tre måneders varsel før utløpstid), 
fornyes avtalen for ett år av gangen. De sentrale partene er enige om at en eventuell 
uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen, kan bringes inn i Hovedtariffoppgjøret 
pr. 01.05.2018. 
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Kapittel B – Mulig innhold og 
konsekvenser  

1. Mulig innhold og konsekvenser – resultat fra involvering 

I denne fasen var det viktig å involvere partene i forhold til innhold ut over dagens 
minstetimetall med positive-/negative konsekvenser. Derfor ble elever, foresatte, 
skoleledelse og partene i arbeidslivet involvert på forskjellige arenaer. 

 
Det har vært gjennomført «workshop» med: 
 

 29 elever med utgangspunktet 3 elever fra hver skole med kontaktlærer for elevrådet 

 KFU har vært involvert i problemstillingen siden høsten 2016. De ba alle FAUene om å 
komme med en tilbakemelding på problemstillingen, men fikk svært lite respons. Vi 
erfarte at det å sende ut en åpen problemstilling kunne være vanskelig å besvare på 
en god måte. Administrasjonen ble derfor enige med KFU om at det skulle inviteres 
til en «workshop» for å diskutere innhold samt positive og negative konsekvenser. 
Denne ble gjennomført i april 2017. Det møtte 21 medlemmer av FAU/KFU. 

 Skoleledere (rektorer, PPT leder, administrasjonen) samt hovedtillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet har vært inkludert i prosessen fra sommeren 2016. Det har 
vært tema på skoleledermøte flere ganger med konkrete arbeidsøkter. 

 Rektorene har gjennomført «workshop» med ansatte på alle skolene. 
 

 Administrasjonen har bedt om skriftlig innspill fra fagforeningene 
Utdanningsforbundet, SL, Delta, Fagforbundet 
 

 Utdanningsforbundet og SL har blitt informert i medbestemmelsesmøter siden 
prosessen startet. 

 

 Skolesjef har orientert alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet på et eget møte før 
workshop ble gjennomført med elevene. 

 
 
Problemstillingen for «workshopen» var:  

 Dersom vi skal innføre lengre skoledag, hva bør den inneholde i tillegg til dagens 
innhold?   

 Hva er eventuelle positivt konsekvenser ved lengre skoledag? 

 Hva er eventuelle negative konsekvenser ved lengre skoledag? 
 
Det ble jobbet enkeltvis, gruppe og plenum. Hvor gruppene var satt sammen på tvers av 
skoler og barne-/ungdomsskoler. I prosessen skulle hver gruppe prioritere 3 innspill. 
 
Resultater fra de enkelte samlingene ligger i et eget vedlegg. 
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1.1 Utdrag fra samlinger og skriftlige innspill 

Fra samlingene og innspillene fremkommer det mange sammenfallende punkter. Her er et 
utdrag av dette 
 

1.1.1 Innhold (ikke prioritert rekkefølge) 

 Mat 

 Lenger friminutt/pausetid 

 Mulighet for større fordypning i fag 

 Bli ferdig med lekser på skolen 

 Valgfag 

 Mer fysisk aktivitet 

 Mer praktisk estetiske fag (spesielt musikk på barneskolen) 

 «Livets time» 
 
 

1.1.2 Positive konsekvenser 

 Redusere forskjeller 

 Fri når skolen er ferdig fordi leksene er gjort på skolen 

 Får mer tid til venner i skoletiden 

 Mer tid til relasjonsbygging, elever og lærer 

 Et miljø hvor man kan få lek, læring, sosialisering og kosthold i ett 

 Utjevne sosiale forskjeller 

 Mer variert skole 
 
 

1.1.3 Negative konsekvenser 

 Mindre fritid, familietid, vennetid 

 Rekker ikke fritidsaktiviteter 

 Dårligere konsentrasjon/lite fokus mot slutten av dagen 

 Samarbeidstid lærere. Arbeidsmiljøet svekkes 

 Økonomi 

 Tar ansvaret bort fra foresatte 

 Mer «institusjonstid» 

 Mer mobbing ved lenger skoledag? 
 
 
Resultater fra alle samlingene og innspill foreligger i eget vedlegg til denne utredningen. 
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Kapittel C – Mulig modeller 

Mulige modeller for utvidelse av skoledagen bør ha fokus på økt læringsutbytte og kvalitet 
samt utjevne sosiale forskjeller. All utvidelse av skoletid vil bli obligatorisk og vil således være 
en plikt og en rett. 
 
I modellene har vi i denne omgang valgt å belyse mulig utvidelse på barneskolen. Dersom 
man velger å ytterligere detaljbeskrive en eller flere modeller bør ungdomsskolen også 
inkluderes. 
 

1. Kvalitet i undervisningen 

En ny organisering av skoledagen skal ivareta elevenes læring og trivsel. Den bør også speile 
samfunnsutviklingen, ivareta eleven i et folkehelseperspektiv ved å legge til rette for et sunt 
kosthold, ulike aktiviteter, livsmestring og utvikling av det enkelte menneske. 
 
En ny organsiering av skoledagen er ikke ensbetydende med mer læring. Det er hva 
skoledagen fylles med og kvaliteten på dette innholdet, som vil avgjøre elevenes 
læringsutbytte.  
 
Internasjonal forskning viser at den enkeltfaktoren med størst påvirkning på elevers læring, 
er læreren og lærerens interaksjon med elevene. Lærerens evne til å lede klassesamtalen, 
lærerens evne til å drive god underveisvurdering, og lærerens evne til å bygge en positiv og 
støttende relasjon til hver enkelt elev er viktige faktorer for elevers læring (Hattie 2009, 
2012).  
 
Den norske skoleforskeren Thomas Nordahl legger vekt på at lærere må bruke og drøfte 
egen praksis utfra forskningsbasert kunnskap om læring. Den forskningsbaserte læreren 
oversetter og kobler sammen forskning til egen praksis og vil med stor sannsynlighet fremme 
læring hos elevene.  
Han trekker frem flg. faktorer som har god effekt på læring: 

 Formativ evaluering (feedback) med vekt på læringsstrategier og læringsprosesser 

 Klare standarder for god undervisning 

 Lærerens ledelse, tydelighet og struktur i undervisningen 

 En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer. Det er viktig at alle elever føler 

seg likt og at alle opplever anerkjennelse. 

 Tydelige forventninger til og motivering av elevene 

 Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner mellom elever og kultur som støtter læring  

 Samarbeid mellom hjem og skole og foreldre med realistiske forventninger og støtte 

til sine barns læring og skolegang 

 
I modellene er det forsøkt lagt til rette for å styrke lærerens mulighet til å bygge gode 
relasjoner til elevene ved at en får bedre tid til å gjennomføre undervisningen også på andre 
mulige arenaer enn i klasserommet. 
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Lengre sammenhengende undervisningsøkter er tenkt å legge til rette for dybdelæring, 
tverrfaglighet, fagdager og faglig fordypning på en mer effektiv måte.  
 
Begrunnelsen for at skolens innhold i større grad bør dreies mot denne type undervisning, 
finnes i Stortingsmelding 28 (Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av 
Kunnskapsløftet). «Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen 
foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. 
I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.» I så 
måte vil en utvidelse av skoledagen bedre kunne ivareta skolens samfunnsoppdrag. 
 

 
 
 
Hortensskolen har i lang tid arbeidet med å utvikle sin kompetanse innen vurdering for 
læring. Denne måten å undervise på er en av faktorene som i følge forskning har mest effekt 
på elevers læring (Udir: «Underveisvurdering i fag». Lære mer og bedre – hvilken betydning 
har lærerens vurderingspraksis?). Lærerike vurderingsprosesser strekker seg over tid og er 
prosessorienterte. Elevene lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er 
forventet av dem, er involvert i eget læringsarbeid og får fremovermeldinger underveis i 
læringsløpet og kan forbedre seg målrettet etter lærerens råd. En skole med god kvalitet 
kjennetegnes av læringsprosesser som drives etter disse prinsippene. 
 
Læringsmiljøet i skolene er miljømessige faktorer i skolen. Vi vet at det er avgjørende for 
elevers læring at de opplever et trygt læringsmiljø med et godt fysisk og psykososialt miljø.  
God klasseledelse handler om å lykkes i å bygge gode relasjoner til elevene og mellom 
elevene. Disse prosessene foregår både i faglige sammenhenger, men også i mer uformelle 
situasjoner. I en utvidet skoledag legges det opp til en økt på slutten av dagen med rom for 
studietid og andre aktiviteter. Slike situasjoner er verdifulle mht faglig veiledning til 
enkeltelever, men også for å komme i kontakt med elever på en annen måte. Samtalen om 
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hva de skal i helgen, hvilke interesser de har, hva de gleder seg til og hvordan de egentlig har 
det hjemme. Her kan relasjoner skapes, og det legges grunnlag for mye av den faglige 
læringen og kvaliteten i skolen. 
  
I Meld.St. 28 (2015-16) trekkes Folkehelse og livsmestring frem som ett av tre tverrfaglige 
temaer som skal prege innholdet i skolen. For å lykkes med dette vil praktisk tilrettelegging 
av skoledagen kunne være til hjelp. Felles skolemåltider og tid til fysisk aktivitet er viktige 
tiltak. I forslaget til organsiering av skoledagen er det satt av 30 minutter til frokost og 
nistesmøring, samt tid på slutten av dagen til aktiviteter av mer praktisk karakter. Denne 
siste økten er ikke tenkt benyttet til tradisjonelle fag, men til å gi rom for fysisk fostring, 
kulturelle aktiviteter og arbeid med livsmestring og folkehelse.  
 
Skolene erfarer et økende behov for å samtale med elevene omkring verdier, selvbilde og 
håndtering av utfordringer av ulik art som elevene strever med. Å gi elevene verktøy for å 
lykkes med å takle disse utfordringene vil ha stor verdi i arbeidet med å oppfylle den 
generelle delen av læreplanen. Et slikt arbeid krever samhandling mellom skolen og 
helsesøster, ungdomskontakt, kultur og andre aktørere som arbeider med ungdom. Det er i 
forslaget timeplanfestet tid til dette arbeidet. 
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2. Modell A) 

 

  Undervisning/lærerdekning 
 

Assistentbehov 

KL. Alle trinn barneskole (1.-7.) Antall  
timer 45 
min 

Antall  
timer pr. uke 

Antall 
timer 60 min 

Antall  
timer pr. uke 

08.00 - 08.30 Frivillig frokost, lage niste til lunsj   0,5 2,5 
08.30 - 09.15 Lese- og regnetrening 1,00 5,00   
09.15 - 10.00 Undervisning 1,00 5,00   
10.00 - 10.15 Pause      
10.15 - 11.45 Undervisning 2,00 10,00   
11.45 - 12.30 Midttime - lunsj med pausetid     
12.30 - 14.00 Undervisning 2,00 10,00   
14.00 - 14.15 Pause med frukt og grønt   0,25 1,25 
14.15 - 15.30  Varierte aktiviteter 1,67 8,35 1,25 6,25 
 Assistentbehov ut over SFO tid i modellen   2 10 
 Timer undervisning/lærerdekning 7,67 38,35   
Samlet timetall 1.-7.trinn 10201,1   
Samlet minstetimetall lovpålagt 1.-7.trinn 7029,00   
Differanse timetall (totalt alle 7 år) 3172,10   
Differanse timetall pr.klasse/uke 11,9   

 
 
08.00- 08.30 Frivillig frokost, lage niste til lunsj 
I et helseperspektiv og sannsynligvis skolemestring er det viktig at alle elevene starter dagen 
med frokost.  
I henhold til innspill fra foresatte er det viktig at denne tiden ikke gjøres obligatorisk. Derfor 
vil dette være et frivillig og gratis tilbud.  
Sannsynligvis vil dette bli benyttet av alle som er på SFO. Det er vanskelig å beregne andelen 
5.-7. klasse som vil benytte tilbudet da vi ikke har gjort en brukerundersøkelse. Imidlertid har 
vi en undersøkelse blant elever på ungdomstrinnet som ble gjennomført i 2015 som viser at 
40% ikke spiser frokost. Hvis vi anslår at 50% av denne andelen vil benytte tilbudet, vil 20% 
av elevene i 5.-7.klasse spise frokost på skolen. 
 
08.30 – 09.15 Lese- og regnetrening 
Grunnleggende ferdigheter er et fokusområde i Hortenskolen og også et viktig element i 
læreplanen. I dette tidsrommet jobber elevene individuelt med sitt fokus og nødvendig 
veiledning fra lærer.  
 
09.15 – 10.00, 10.15 – 11.45 og 12.30 – 14.00 Undervisning 
Fag i henhold til timeplan 
 
11.45 – 12.30 Midttime - lunsj med pausetid 
Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i 
skolen. Disse påpeker betydningen for elevens kosthold og matvaner, som skolemåltidene 
har. Blant annet retter de søkelyset mot skolemåltidets varighet: 
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Elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter 
Det er behov for å sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise 
i ro og til de er mette. Tid til håndvask, og til å finne frem mat og rydde etter seg, bør komme 
i tillegg til minimum 20 minutter spisetid. Også elever som har praktiske oppgaver i 
spisepausen, har behov for tilstrekkelig tid til å spise. Det bør tas hensyn til at yngre barn 
trenger lengre tid på seg både når de spiser og til de andre aktivitetene knyttet til måltidet. 
Dersom spisetiden ikke strekker til for alle elevene, bør det legges til rette for at elevene det 
gjelder får anledning til å spise opp maten sin utenom matpausen. 
 
Elevene har idag liten tid til dedikert spisepause, spesielt gjelder dette barneskolen. 
Realiteten er at en del av tredje skoletime blir benyttet til spisepause. Dette kombineres ofte 
med en muntlig aktivitet fra lærer. Imidlertid kan det være at vi ikke får benyttet denne 
tiden til fullgod undervisning. 
 
14.15 – 15.30 Varierte aktiviteter 
Innholdet her kan være klassens time, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter, teknologi, 
livsmestring, DKS (Den Kulturelle Skolesekken) 
I dette tidrommet foreslås det studietid slik at elevene får gjort ferdig sine lekser på skolen  
 
Pauser 
I modellen er det tatt hensyn lengre pauser som er et ytret behov. I tillegg er det lagt inn 
mulighet for frukt/grønt i siste pause.  
  
Undervisningstid skal dekkes opp med nødvendig pedagogisk kompetanse og vil således 
innebære flere undervisningstimer. 
I modellen er læredekningen på tilleggstimer utover dagens nivå basert på en lærer pr. 
klasse pr. time.  
 
Innhold 
Modellen ivaretar mange av innspillene som kommer fra «workshop» når det gjelder innhold 
og konsekvenser. 

 Mat 

 Lenger friminutt/pausetid 

 Mulighet for større fordypning i fag 

 Bli ferdig med lekser på skolen 

 Redusere forskjeller 
 
Positive konsekvenser 

 Mer fritid 

 Utjevne sosiale forskjeller 
 
Negative konsekvenser 

 Mindre fritid 

 Samarbeidstid lærere 

 Økonomi 
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2.1 SFO 

Ved en slik organisering vil en del av dagens SFO tilbud bli gratis og derved bli definert som 
skoletid. Dette sikrer at alle får det samme tilbudet og begrenses ikke av foresattes økonomi. 
 
For 1.-4. klasse vil det være SFO tilbud i tidsrommet:  

06.45 – 08.30  
15.30 – 16.30 
 

 
2.2 Overordnet økonomisk kalkyle 

 
Økning undervisningstid/lærerdekning tilsvarer 11,9 timer/uke pr. klasse inklusive varierte 
aktiviteter. I lærerårsverk tilsvarer dette ca. 0,5 årsverk pr. klasse 
 
Overføring av assistenter fra SFO til skole tilsvarer 10 timer/uke pr. klasse. Dette tilsvarer 0,3 
årsverk pr. klasse 
 
Max antall timer på SFO vil bli redusert fra 26,45 timer/uke til 13,45 timer/uke noe som vil 
redusere både egenbetaling og netto kostnad. I denne kalkylen har benyttet 71,2% 
dekningsgrad.  
 
Alle totalbeløp er avrundet til nærmeste 1000 
 
Dersom dette gjennomføres fra 1.-7. trinn på alle barneskoler vil vi få følgende kalkyle 
 
Lønn Pedagog 

Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,5 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-7. 98 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 44,9 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader 625 000 

Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 28 093 000 

 
Lønn Assistent 

     Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,3 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-7. 98 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 26,1 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  11 107 000 
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Alle skoler SFO 
Inntekter SFO budsjett 2017 alle skoler 20 800 000 
Brutto kostnader SFO 24 000 000 
71,2% av elevene benytter SFO 

 
Timer 

Brutto 
kostnad Egenbetaling 

Netto 
kostnad 

Forskjell 
fra nå 

Max oppholdstid SFO pr. uke 
nåværende 26,45 24 000 000 20 800 000 3 200 000 

 Max oppholdstid SFO pr. uke Modell A 13,45 12 204 000 10 577 000 1 627 000 -1 573 000 

       
 
Dersom dette gjennomføres på 1.-4. trinn på alle barneskoler vil vi få følgende kalkyle 
 
Lønn Pedagog 

Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,5 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-4. 60 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 27,5 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  625 000 
Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 17 200 000 

 
Lønn Assistent 
Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,3 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-4. 60 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 16,0 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  6 800 000 

 
 
Dersom dette gjennomføres på 1.-4. trinn på 2 pilotskoler med 2 klasser pr. trinn  vil vi få 
følgende lønnskalkyle 
 
Lønn Pedagog 

Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,5 
Antall klasser barnetrinn 2 pilotskoler skoler 1.-4. 16 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 7,3 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  625 000 
Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 4 587 000 

 
Lønn Assistent 

Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,3 

Antall klasser barnetrinn 2 pilotskoler 1.-4. 16 

Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 4,3 

Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 

Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  1 813 000 
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SFO 2 skoler med 2 paralleller 1.- 4.trinn 
Egenbetaling SFO  7 544 000 
Brutto kostnader SFO 8 292 000 
71,2% av elevene benytter SFO 

  

  Timer 
Brutto 
kostnad Egenbetaling 

Netto 
kostnad 

Forskjell fra 
nå 

Gjennomsnittlig oppholdstid SFO pr. 
uke nåværende 26,45 8 292 000 7 544 000 748 000   
Gjennomsnittlig oppholdstid SFO pr. 
uke Modell A 13,45 4 217 000 3 800 000 380 000 -368 000 

 
Oppsummert Modell A 
 

Ekstra årlige kostnader modell A 1.-7.trinn 1.-4.trinn Prosjekt 2 skoler 1.-4.trinn 

Økt lærerårsverk 28 093 000 17 200 000 4 587 000 

Endring SFO netto kostnad -1 573 000 -1 573 000 -368 000 

Økt assistentårsverk i skole 11 107 000 6 800 000 1 813 000 

Frokost Kostøre kr. 10,- 2 042 000 1 167 000 334 000 

Lunsj Kostøre kr. 10,- (smurt 
matpakke) 

2 042 000 1 167 000 334 000 

Frukt og grønt 408 000 233 000 66 000 

  42 119 000 24 994 000 6 766 000 

 

    Beregnet at 50% av elevene 
benytter seg av mat/frukt 1075 614 176 

 
I kalkylen er det ikke inkludert eventuell moderasjonsordning for SFO. 
Eventuelt plassbehov for ekstra personale, mulig ombygging for gjennomføring av tiltakene 
er ikke medtatt i kalkylen. Dette må nærmere beskrives og kalkuleres. 
Frokost og smøre lunsjpakke er tenkt gjennomført i lokalene til SFO 
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3. Modell B) 

 

  Undervisning/lærerdekning 
 

Assistentbehov 

KL. Alle trinn barneskole (1.-7.) Antall  
timer 45 min 

Antall  
timer pr. 
uke 

Antall 
timer 60 min 

Antall  
timer pr. uke 

08.00 - 08.30 Frivillig frokost, lage niste til lunsj     0,5 2,5 
08.30 - 09.15 Lese- og regnetrening 1,00 5,00     
09.15 - 10.00 Undervisning 1,00 5,00     
10.00 - 10.15 Pause    0,00     
10.15 - 11.45 Undervisning 2,00 10,00     
11.45 - 12.30 Midttime lunsj med pausetid       0 
12.30 - 14.00 Undervisning 2,00 10,00     
14.00 - 14.15 Pause med frukt og grønt     0,25 0,75 
14.15 - 15.30  Varierte aktiviteter 1,67 5,01 1,25 3,75 

 Assistentbehov ut over SFO tid i modellen   
  

7 

 Timer undervisning/lærerdekning 
 

35,01 
  Samlet timetall 1.-7.trinn 9312,66 
  Minstetimetall lovpålagt 1.-7.trinn 7029,00 
  Differanse (totalt alle 7 år) 2283,66 
  Differanse pr.klasse/uke 8,6   

 
Modell B er en redusert modell A ved at man onsdag og fredag slutter skoledagen kl. 14.00. 
Da blir det færre obligatoriske timer for elevene og bedre tid til samhandling/skoleutvikling 
for personalet. 
 
Innhold 
Modellen ivaretar mange av innspillene som kommer fra «workshop» når det gjelder innhold 
og konsekvenser. 

 Mat 

 Lenger friminutt/pausetid 

 Mulighet for større fordypning i fag 

 Bli ferdig med lekser på skole 
 
Positive konsekvenser 

 Mer fritid 

 Redusere forskjeller 
 
Negative konsekvenser 

 Mindre fritid 

 Økonomi 
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3.1 SFO 

Ved en slik organisering vil en del av dagens SFO tilbud bli gratis og derved bli definert som 
skoletid med både en rettighet og plikt. Dette sikrer at alle får det samme tilbudet og 
begrenses ikke av foresattes økonomi. 
 
For 1.-4. klasse vil det være SFO tilbud i tidsrommet:  

06.45 – 08.30 hver dag  
14.00 – 16.30 onsdag og fredag  
15.30 – 16.30 mandag tirsdag og torsdag 

 
3.2 Overordnet økonomisk kalkyle 

 
Økning undervisningstid/lærerdekning tilvarer 8,6 timer/uke pr. klasse inklusive varierte 
aktiviteter. I lærerårsverk tilsvarer dette ca. 0,3 årsverk pr. klasse 
 
Overføring av assistenter fra SFO til skole tilsvarer 7 timer/uke pr. klasse. Dette tilsvarer 0,2 
årsverk pr. klasse 
 
Max antall timer på SFO vil bli redusert fra 26,45 timer/uke til 16,45 timer/uke noe som vil 
redusere både egenbetaling og netto kostnad. I denne kalkylen har benyttet 71,2% 
dekningsgrad.  
 
Alle totalbeløp er avrundet til nærmeste 1000 
 
Dersom dette gjennomføres fra 1.-7. trinn på alle barneskoler vil vi få følgende kalkyle 
 
Lønn Pedagog 
Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,3 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-7. 98 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 32,4 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader 625 000 

Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 20 225 000 

 
Lønn Assistent 

     Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,2 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-7. 98 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 18,3 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  7 775 000 
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Alle skoler SFO 
Inntekter SFO budsjett 2017 alle skoler 20 800 000 
Brutto kostnader SFO 24 000 000 
71,2% av elevene benytter SFO 

 
Timer 

Brutto 
kostnad Egenbetaling 

Netto 
kostnad 

Forskjell 
fra nå 

Max oppholdstid SFO pr. uke 
nåværende 26,45 24 000 000 20 800 000 3 200 000 

 Max oppholdstid SFO pr. uke Modell B 16,45 14 926 000 12 936 000 1 990 000 -1 210 000 

       
 
Dersom dette gjennomføres på 1.-4. trinn på alle barneskoler vil vi få følgende kalkyle 
 
Lønn Pedagog 

Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,3 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-4. 60 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 19,8 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  625 000 
Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 12 382 000 

 
Lønn Assistent 
Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,2 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-4. 60 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 11,2 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  4 760 000 

 
 
Dersom dette gjennomføres på 1.-4. trinn på 2 pilotskoler med 2 klasser pr. trinn vil vi få 
følgende lønnskalkyle 
 
Lønn Pedagog 

Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,3 
Antall klasser barnetrinn 2 pilotskoler skoler 1.-4. 16 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 5,3 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  625 000 
Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 3 302 000 

 
 
Lønn Assistent 
Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,2 
Antall klasser barnetrinn 2 pilotskoler 1.-4. 16 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 3,0 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  1 269 000 
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SFO 2 skoler med 2 paraleller 1.- 4.trinn 
Egenbetaling SFO  7 544 000 
Brutto kostnader SFO 8 292 000 
71,2% av elevene benytter SFO 

  

  Timer 
Brutto 
kostnad Egenbetaling 

Netto 
kostnad 

Forskjell fra 
nå 

Gjennomsnittlig oppholdstid SFO pr. 
uke nåværende 26,45 8 292 000 7 544 000 748 000   
Gjennomsnittlig oppholdstid SFO pr. 
uke Modell B 16,45 5 157 000 4 692 000 465 000 -283 000 

 
 
Oppsummert Modell B 
 

Ekstra årlige kostnader modell B 1.-7.trinn 1.-4.trinn Prosjekt 2 skoler 1.-4.trinn 

Økt lærerårsverk 20 225 000 12 382 000 3 302 000 

Endring SFO netto kostnad -1 210 000 -1 210 000 -283 000 

Økt assistentårsverk i skole 7 775 000 4 760 000 1 269 000 

Frokost Kostøre kr. 10,- 2 042 000 1 167 000 334 000 

Lunsj Kostøre kr. 10,- (smurt 
matpakke) 

2 042 000 1 167 000 334 000 

Frukt og grønt 245 000 140 000 40 000 

  31 119 000 18 406 000 4 996 000 

    Beregnet at 50% av elevene 
benytter seg av mat/frukt 1075 614 176 

 
I kalkylen er det ikke inkludert eventuell moderasjonsordning for SFO. 
Eventuelt plassbehov for ekstra personale, mulig ombygging for gjennomføring av tiltakene 
er ikke medtatt i kalkylen. Dette må nærmere beskrives og kalkuleres. 
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4. Modell C 

 

    Undervisning/lærerdekning Assistentbehov 

KL. Alle trinn barneskole (1.-7.) 
Antall  Antall  Antall Antall  

timer 45 min timer pr. uke timer 60 min timer pr. uke 

08.00 - 08.30 Frivillig frokost, lage niste til lunsj     0,5 2,5 

08.30 - 10.00 Undervisning 2 10     

10.00 - 10.20 Pause 0 0     

10.20 - 11.05 Undervisning 1 5     

11.05 - 11.35 Spisepause       

11.35 - 11.55 Storefri     
 

12.05 - 13.35  Undervisning 2 10     

13.35 - 13.55 Pause          

13.55 - 14.40 Undervisning (2 dg. Pr. uke) 1 2     

 Assistentbehov ut over SFO tid i modellen       2,5 

Timer undervisning/lærerdekning 27  
 Samlet timetall 1.-7.trinn 7182  
 Minstetimetall lovpålagt 1.-7.trinn 7029  

 Differanse (totalt alle 7 år) 153  
 Differanse pr.klasse/uke 0,6  

 
 
Denne modellen har fokus på tilrettelegging av spisepause og imøtekommer 
Helsedirektoratets anbefalinger på dette området samt nødvendige pauser i løpet av 
skoledagen 
 
Elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter 
Det er behov for å sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise i ro og 
til de er mette. Tid til håndvask, og til å finne frem mat og rydde etter seg, bør komme i tillegg til 
minimum 20 minutter spisetid. Også elever som har praktiske oppgaver i spisepausen, har behov for 
tilstrekkelig tid til å spise. Det bør tas hensyn til at yngre barn trenger lengre tid på seg både når de 
spiser og til de andre aktivitetene knyttet til måltidet. Dersom spisetiden ikke strekker til for alle 
elevene, bør det legges til rette for at elevene det gjelder får anledning til å spise opp maten sin 
utenom matpausen. 
 

Elevene har idag liten tid til dedikert spisepause, spesielt gjelder dette barneskolen. 
Realiteten er at en del av tredje skoletime blir benyttet til spisepause. Dette kombineres ofte 
med en muntlig aktivitet fra lærer. Imidlertid kan det være at vi ikke får benyttet denne 
tiden til fullgod undervisning. 
 
Modellen gir i tillegg mulighet for frokost og smøre matpakke til lunsj 
 
4.1 SFO 

Ved en slik modell vil SFO tilbudet bli noe redusert og inngå i skoletid.  
 
For 1.-4. klasse vil det være SFO tilbud i tidsrommet:  
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06.45 – 08.30 hver dag  
14.40 – 16.30 2 dager pr. uke  
13.35 – 16.30 3 dager pr. uke 

 
4.2 Overordnet økonomisk kalkyle 

 
Økning undervisningstid/lærerdekning tilsvarer ca 0,6 timer/uke pr. klasse. I lærerårsverk 
tilsvarer dette ca. 0,02 årsverk pr. klasse 
 
Overføring av assistenter fra SFO til skole tilsvarer 2,5 timer/uke pr. klasse. Dette tilsvarer 
0,07 årsverk pr. klasse 
 
Antall timer på SFO vil bli redusert fra 26,45 timer/uke til 21 timer/uke. Dette vil redusere 
både egenbetaling og netto kostnad. I denne kalkylen har benyttet 71,2% dekningsgrad.  
 
Alle totalbeløp er avrundet til nærmeste 1000 
 
Dersom dette gjennomføres fra 1.-7. trinn på alle barneskoler vil vi få følgende kalkyle 
 
Lønn Pedagog 
Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,02 

Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-7. 98 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 2,2 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader 625 000 

Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 1 355 000 

 
Lønn Assistent 

     Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,07 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-7. 98 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 6,5 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  2 777 000 

 
 
Alle skoler SFO 
Inntekter SFO budsjett 2017 alle skoler 20 800 000 
Brutto kostnader SFO 24 000 000 
71,2% av elevene benytter SFO 

 
Timer 

Brutto 
kostnad Egenbetaling 

Netto 
kostnad 

Forskjell 
fra nå 

Max oppholdstid SFO pr. uke 
nåværende 26,45 24 000 000 20 800 000 3 200 000 

 Max oppholdstid SFO pr. uke Modell C 21 19 054 000 16 514 000 2 541 000 -659 000 
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Dersom dette gjennomføres på 1.-4. trinn på alle barneskoler vil vi få følgende kalkyle 
 
Lønn Pedagog 
Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,02 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-4. 60 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 1,3 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  625 000 
Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 830 000 

 
Lønn Assistent 
Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,07 
Antall klasser barnetrinn alle skoler 1.-4. 60 
Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 4,0 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  1 700 000 

 
 
Dersom dette gjennomføres på 1.-4. trinn på 2 pilotskoler med 2 klasser pr. trinn  vil vi få 
følgende lønnskalkyle 
 
Lønn Pedagog 
Antall årsverk lærer pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,02 
Antall klasser barnetrinn 2 pilotskoler skoler 1.-4. 16 
Totalt økning antall årsverk lærere (økning ifht dagens nivå) 0,4 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  625 000 
Totalt økt lønnskostnad pedagog pr. år 221 000 

 
 
Lønn Assistent 
Antall årsverk assistent pr.klasse (gjennomsnitt økning ifht dagens nivå) 0,07 
Antall klasser barnetrinn 2 pilotskoler 1.-4. 16 

Totalt økning antall årsverk assistent (økning ifht dagens nivå) 1,1 
Gjennomsnittlig lønnskostnad pr. år inkl. sosiale kostnader  425 000 
Totalt økt lønnskostnad assistent pr. år  1 269 000 
 
 

SFO 2 skoler med 2 paraleller 1.- 4.trinn 
Egenbetaling SFO  7 544 000 
Brutto kostnader SFO 8 292 000 
71,2% av elevene benytter SFO 

  

  Timer 
Brutto 
kostnad Egenbetaling 

Netto 
kostnad 

Forskjell fra 
nå 

Gjennomsnittlig oppholdstid SFO pr. 
uke nåværende 26,45 8 292 000 7 544 000 748 000   
Gjennomsnittlig oppholdstid SFO pr. 
uke Modell C 21 6 583 440 5 990 000 594 000 -154 000 
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Oppsummert Modell C 
 

Ekstra årlige kostnader modell C 1.-7.trinn 1.-4.trinn Prosjekt 2 skoler 1.-4.trinn 

Økt lærerårsverk 1 355 000 830 000 221 000 

Endring SFO netto kostnad -659 000 -659 000 -154 000 

Økt assistentårsverk i skole 2 777 000 453 000 453 000 

Frokost Kostøre kr. 10,- 2 042 000 1 167 000 334 000 

Lunsj Kostøre kr. 10,- 2 042 000 1 167 000 334 000 

Frukt og grønt 245 000 140 000 40 000 

  3 670 000 3 098 000 1 228 000 

 
Beregnet at 50% av elevene 
benytter seg av mat/frukt 1075 614 176 

 
I kalkylen er det ikke inkludert eventuell moderasjonsordning for SFO. 
Eventuelt plassbehov for ekstra personale, mulig ombygging for gjennomføring av tiltakene 
er ikke medtatt i kalkylen. Dette må nærmere beskrives og kalkuleres. 
 

5. Modell D 

Denne modellen legger til rette for nødvendig tid til spisepause uten at det benyttes av tiden 

til undervisning. 

Modell D følger Helsedirektoratets anbefaling når det gjelder skolemåltidet. Særlig vil 
punktene under følges i sin helhet: 
 

- Det bør tilrettelegges for måltider med maksimalt 3-4 timers mellomrom 
- Det bør tilrettelegges for håndvask før måltidet  
- Elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter  
- Elevene bør få tilsyn av en voksen i matpausen  

 
Det vil være variasjoner, blant annet ifht alder og aktivitet i undervisningen, om når det 
passer best med skolemåltidet. Modell D legger opp til at skolemåltidet gjennomføres når 
læreren vurderer at det er best i perioden mellom 10.30 og 12.00 (absolutt siste mulighet før 
friminutt). 
 
Modellen medfører ingen økte kostnader, men utvider skoledagen med 30 min hver dag. 
Den sikrer også i større grad enn tidligere ivaretakelse av fag – og timefordelingen for 
skolene. 
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Kapittel D –Forskingsresultater og 
erfaringer  

1. Forskningsresultater og erfaringer med utvidet 
skoledag/heldagsskole 

 
1.1 Tidligere forskning 

Utvidet skoledag ligger nært opp til praksisene og tenkningen rundt heldagsskolen. Thomas 
Nordahl og Cay Gjerustad presenterte en kunnskapsgjennomgang av forskning rundt 
heldagsskolen i en NOVA-rapport i 2005. Nordahl og Gjerustad forstår heldagsskolen som at 
elever på de laveste trinnene tilbringer mer av dagen i skolen. 
I rapporten poengterer de at det finnes lite forskning som direkte handler om heldagsskolen, 
men de forsøker å trekke frem relevant forskning, både nasjonal og internasjonal. 
Forskningen de viser til gir ingen sikre svar, og det er usikkerhet om hvilke konsekvenser en 
eventuell innføring av en lengre skoledag vil gi for de minste elevene.  
 
Økt tid til læring 
Et sentralt spørsmål som Nordahl og Gjerustad diskuterer, er å se på om mer tid til 
undervisning i seg selv fører til bedre faglige prestasjoner blant elever. En av konklusjonene 
deres er å påpeke at sammenhengen mellom mer tid til undervisning og elevenes faglige 
prestasjoner er noe uklar. I PISA-undersøkelsene fra 2000 og 2003 tyder lite på at mer 
undervisning i seg selv fører til økt læringsutbytte (OCED 2004, OECD 2005). Tilgjengelig tid 
til læring er kun en av flere faktorer som påvirker graden av læring. Andre viktig faktorer for 
elevers læring er utholdenhet og dyktighet. Økt tid til undervisning vil i første omgang virke 
positivt for de elevene som ikke får nok tid til læring fra før og som har nok utholdenhet. 
Nordahl viser til at det er andre forhold, som innhold og metoder i undervisningen og 
læringsmiljøet, som har stor betydning for elevers læring i skolen.  
 
Oppsummering av internasjonale erfaringer 
NOVA-rapporten trekker fram at det finnes en grense for hvor mye undervisning det er 
hensiktsmessig å gi elever. Ved å passere denne grensen, kan det få negative konsekvenser, i 
form av elevers psykiske helse og skoleprestasjoner. Forskningen peker også på at det har 
positive effekter for trivsel og skoleprestasjoner å delta i organiserte aktiviterer utenfor 
skoletiden. Det ikke er gitt at alle elever trenger mer skole og undervisning.  
 
Sosiale forskjeller 
NOVA-rapporten poengterer at det tradisjonelt sett er to grupper som skiller seg ut i negativ 
forstand når det kommer til skoleprestasjoner, og det er elever fra lavere sosiale lag og 
elever med ikke-vestlig bakgrunn. Det finnes ikke klare identifikasjoner på at mer 
undervisningstid i seg selv fører til mindre forskjeller mellom de ulike elevgruppene. 
Rapporten peker også på at leksehjelp i skoletiden, kan opprettholde og muligens også 
forsterke, forskjellene i skoleprestasjoner mellom elever fra ulike sosiale lag. Nordahl viser 
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også til at det er høyere forekomst av problematferd hos elever som kjeder seg på skolen når 
skoledagen blir lengre. Økt undervisning i samme form vil ikke gi økt læring.  
 
Fysisk aktivitet 
En rekke nasjonale og internasjonale forsøk, viser at økt timetall i kroppsøving er med på å 
bidra til generelle forbedringer i elevers fysiske form. Videre viser de til at økt fysisk aktivitet 
i skolen, fører til mer fysisk aktivitet i elevenes fritid. Denne effekten er størst hos elever fra 
lavere sosiale lag samt at økt fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk velvære.  
 
Skolemåltid 
”Det synes å være en positiv effekt av frokostinntak på elevenes skoleprestasjoner, oppmøte på 
skolen, trøtthet og humør, samt atmosfæren i klasserommet. Effekten er størst for 
underernærte og utsatte elever”. (Kunnskapsdepartementets Rapport om skolemåltid i 
grunnskolen, 2006). 

 
1.2 Forsøk med utvidet skoledag i Norge 

Utdanningsdirektoratet har gjennomført Forsøk med utvidet skoledag i skoleåret 2007/2008 
og Forsøk med helhetlig skoledag i perioden januar 2010 til september 2012.  
 
Forsøk med utvidet skoledag (Sluttrapport 2008) 
Med forsøket Utvidet skoledag ønsket Utdanningsdirektoratet å følge opp utprøving og 
evaluering av en lengre skoledag. 34 skoler i 11 kommuner deltok i forsøket i et skoleår. 
Målet med dette forsøket har vært å kunne vurdere hvordan en utvidet skoledag kan bidra 
til å styrke elevenes læring samt motvirke reproduksjon av sosial ulikhet i skolen. I 
timeutvidelsen av skoledagen skulle det inngå fire ulike elementer: Leksehjelp, skolemat, 
fysisk aktivitet og styrking av fag (norsk, engelsk og matematikk) og grunnleggende 
ferdigheter. Målgruppen var elever fra 1. til 4. trinn. 
 
SINTEF Teknologi og samfunn ved Gruppe for skole- og utdanningsforskning evaluerte 
forsøket. Erfaringene med Utvidet skoledag var gjennomgående svært positive på 
forsøksskolene. En utvidelse av skoledagen med de fire elementene innbakt, ble i sterk grad 
vurdert som et tiltak som kan fremme faglig utbytte. Den utvidede dagen ble opplevd som 
positivt for læringsmiljøet både av foreldre, lærere, elever, SFO og skoleeiere. Forsøkskolene 
var opptatt av at forsøket hadde positiv betydning for barn som i liten grad får oppfølging 
hjemmefra på grunn av manglende sosiale, økonomiske eller kulturelle ressurser. Mer tid til 
tilpasset opplæring i fag, til leksehjelpsordninger, skolemåltid og fysisk aktivitet gir flere barn 
de samme mulighetene. Et skoleår er imidlertid for kort tid til å si om slike tiltak kan gi 
positive effekter på lengre sikt. Med bakgrunn i målsettingen om å kunne vurdere hvordan 
en utvidet skoledag kan bidra til å styrke elevers læring påpeker SINTEF at den korte 
tidsrammen legger klare begrensninger for hvilken kunnskap en kan trekke ut av en slik 
evaluering.  
 
Forsøk med helhetlig skoledag (Sluttrapport 2013) 
Utdanningsdirektoratet iverksatte forsøket på bakgrunn av Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteens ønske om å prøve ut ulike modeller for en skoledag med god 
sammenheng mellom skole og Skolefritidsordningen/Aktivitetsskolen (SFO/AKS). Forsøkets 
hovedmål var å se på sammenhenger mellom tettere tilknytning mellom skole og SFO/AKS, 
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andre ikke-faglige aktiviteter og læringsresultater. Dette skulle gjøres på bakgrunn av 
nasjonale målsettinger om økt læringsutbytte, bedre læringsmiljø, bedre helse og sosial 
utjevning. Ni forsøksskoler prøvde ut forskjellige modeller for en helhetlig skoledag gjennom 
tre skoleår. I forsøket inngikk organisering av fysiske og kulturelle aktiviteter, skolemåltid og 
leksehjelp i skoledagen. 
 
Rambøll Management Consulting har evaluert forsøket. Skolene i forsøket arbeidet med 
ulike modeller. Noen rettet de fysiske og kulturelle aktivitetene mot elever i SFO/AKS, mens 
andre rettet aktivitetene inn mot alle elever ved å legge dem til en midttime eller som en del 
av et «valgfag» i en utvidet skoledag.   
 
Fra evalueringen: 
Fysiske og kulturelle aktiviteter:  
Samlet sett er erfaringene med en midttime-løsning generelt gode, selv om enkelte også er 
kritiske til en slik utvidelse av skoledagen. Skepsisen til innføring av en utvidet midttime 
knytter dette til at det bidrar til å forlenge skoledagen for elevene, noe de anser som 
negativt særlig for de yngste elevene ved skolen. Evalueringen viser imidlertid at en slik 
løsning kan åpne for muligheter for involvering av SFO/AKS-ansatte i skolen og gi mer rom 
for samarbeid mellom lærerne, samt bidra til samarbeid på tvers av yrkesgruppene. 
Flertallet av aktørene er positive til vektleggingen av fysiske og kulturelle aktiviteter i 
forsøket. Ved skolene hvor elevene har fysisk aktivitet i midttimen, opplever de ansatte 
dette som svært positivt fordi de opplever at elevene er mer konsentrerte i påfølgende 
undervisning. Andre mener at fysisk aktivitet i midttimen bidrar til færre konflikter og bedre 
arbeidsro. Aktørene ved skolene er også positive til vektleggingen av kulturelle aktiviteter i 
forsøket. 
 
Skolemåltid:  
Evalueringen viser at skolemåltid er vanskelig å innføre ved skolene, blant annet på grunn av 
praktiske problemer knyttet til tilberedning, bespisning og økonomi. En innføring av 
skolemåltider ved skolene krever fysisk tilrettelegging av lokaler og ekstra personalressurser. 
Flere av forsøksskolene prioriterte ikke mattilbudet, fordi det ikke ble gitt forsøksmidler til å 
dekke disse utgiftene. De skolene som har hatt et frokosttilbud, oppgir at en positiv effekt 
var at mange elever som ikke ellers spiste frokost hjemme fikk i seg næring før 
undervisningsstart.  
 
Leksehjelp:  
Leksehjelpen ble gitt på 1.-4. trinn. Noen av forsøksskolene hadde «leksetid» hvor elevene 
hadde avsatt tid til å gjøre lekser, mens andre hadde et utvidet opplegg med leksehjelpere 
og læringsstøttende aktiviteter. Evalueringen tyder på at leksehjelp i liten grad ble gitt av 
pedagoger. Det er ulike meninger om hvorvidt leksehjelptilbudet fører til bedre  
læringsutbytte eller ikke, og forsøksskolene opplever det som vanskelig å gjennomføre et 
godt tilbud innenfor eksisterende rammer. Det er særlig utfordringer knyttet til arbeidsro og 
mangel på tid til å hjelpe elevene som trenger det, i tilfellene hvor skolene har høy 
deltagelse i leksehjelpen. Samtlige aktører stiller spørsmål til om tilbudet er rettet inn mot 
riktig aldersgruppe. Funn fra casestudiene tyder på at leksehjelpen må rettes mot elever 
med størst behov og at gruppene ikke bør være for store dersom tilbudet skal bidra til sosial 
utjevning. 
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Styrket samarbeid mellom skole og SFO/AKS: 
Aktørene ved forsøksskolene vurderer at samarbeidet mellom skole og SFO/AKS er blitt 
bedre i løpet av forsøksperioden, og de mener at forsøket har bidratt til et bedre samarbeid 
både på ledelses- og praksisnivå. Samlet sett har tiltakene rettet inn mot samarbeidet 
mellom skole og SFO/AKS ført til en større grad av felles normer og regler, et mer samlet 
personale og større kjennskap til hverandres arbeid, samt bidratt til å utfordre og endre 
holdninger og oppfatninger om hverandres yrker. 
 
Økt læringsutbytte?:  
Informanter ved samtlige forsøksskoler mente at det var for tidlig å si noe om forsøkets 
effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig har flertallet av aktørene ved forsøksskolene tro 
på at forsøket kunne ha effekt på lang sikt. Flere viser til læringsstøttende aktiviteter, 
midttime med fysisk aktivitet og skolemåltid og leksehjelp som gunstig for elevenes 
læringsutbytte. Enkelte viser også til at flere aktiviteter i SFO/AKS og skolen kan bidra til økt 
trivsel, som igjen kan bidra til bedre læring. 
 
Evalueringen finner ingen utvikling i elevenes læringsresultater. Det er marginal utvikling i 
resultater på nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing og kartleggingsprøver i regning og 
lesing i perioden. Det samme gjelder for lærernes vurderinger av elevenes kognitive og 
sosiale ferdigheter i løpet av forsøksperioden. 
 
Bedre læringsmiljø?: Evalueringen tyder på at det har skjedd få endringer i læringsmiljøet 
ved skolene i løpet av forsøksperioden. Ved samtlige skoler rapporteres det om god trivsel 
blant elevene og lite mobbing. Det er vanskelig å si hvorvidt dette har sammenheng med 
forsøk med helhetlig skoledag eller ikke. 
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Kapittel E – Skolefritidsordningen 
(SFO)  

Pr. dato er det, i henhold til Kostra, 71,2% av elevene fra 1.-4. trinn som benytter SFOi Hortenskolen. 
Dette er en liten reduksjon fra året før, men begrunnes i hovedsak av at Granly har vært lokalisert på 
KJV. Vi forventer at denne vil øke igjen til ca 72% når Granly flytter til ny skole. 
Imidlertid er dette en stor andel i forhold til gjennomsnitt i Vestfold og Kostragruppe 13 

 

1. SFO i Horten kommune (Hentet fra utkast til kvalitetsplan for SFO 
i Horten kommune) 

Skolefritidsordningen (heretter kalt SFO) i Horten skal være et tilsyns- og aktivitetstilbud for 
barn fra 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. 
Skolefritidsordningen skal preges av det samme menneskesyn og det samme verdisettet som 
er nedfelt i Opplæringslova, læreplaner og skolens øvrige plandokumenter. 
 
Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter i 
samspill med skolen og barnas nærmiljø. I SFO skal barna oppleve mestring, trygghet og 
trivsel sammen med både barn og voksne. Tilbudet i SFO skal preges av inkludering og 
samhandling mellom barn og voksne. 
 
SFO i Horten skal ha ansatte som er tydelige voksne, gode rollemodeller og som 
tilrettelegger aktiviteter ut ifra barnas behov og forutsetninger og kvalitetsplanens 
fokusområder. 
 
Kvalitetsplanen har fokus på noen utvalgte områder som skal prege SFO-tilbudet i Horten 
kommune.  
 
Fokusområdene i kvalitetsplanen er: 

1. Omsorg, trivsel, trygghet 
2. Lek og aktiviteter 
3. Helse og kosthold 

 
Alle skolefritidsordningene er forpliktet til å arbeide etter målsettingene i fokusområdene. 
 
Alle fokusområdene har beskrivelser, mål og tegn på god praksis. 
 
SFO – ledelse 
Rektor har det faglige og administrative ansvaret for skolefritidsordningen ved sin skole. I 
tillegg har hver SFO en SFO-leder. En SFO-leder ivaretar den daglige ledelsen, men inngår 
normalt som en del av den ordinære bemanningen. SFO-leder er en del av skolens 
ledergruppe.  
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Samhandling barnehage – SFO 
Overgangen fra barnehage til skole er en stor endring i et barns liv. En ny organisasjon, nye 
måter å jobbe på og andre mennesker å forholde seg til. SFO er det første møtet for barna 
som skal begynne på skolen. Det er derfor viktig at SFO har god samhandling med tilhørende 
barnehager. 
 
Horten kommune har utarbeidet en plan for «Samarbeid for sammenheng – hjem, 
barnehage, SFO og skole». Formålet er å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole 
og skape en god overgang for barna, når de begynner på skolen.  
I planen er det utarbeidet en årsplan med rutiner for samarbeidet. Blant annet skal 
barnehagene, SFO og skole: 
 

- Utarbeide en” Lokal samarbeidsplan for barnehage, hjem, SFO og skole”. Her 

avklares forventninger, felles rutiner, pedagogiske aktiviteter, turdager, pedagogiske 

metoder, prosjekter, møteplasser, besøks - /bli kjent dager m.m. 

- Pedagog(er) fra barnehagen besøker skolen (1. klasse) inkl. SFO, i september, for å 
dele erfaringer og få innsikt i hverandres pedagogikk. 

- Skolen/SFO deltar på foreldremøte i barnehage for skolestarterne. 
 

Samhandling skole og SFO 
SFO og skole skal forstås som en enhet. Det er de samme barna og voksne som benytter seg 
av de samme arealene. Det er viktig at SFO og skole samhandler om riktig bruk av voksne for 
å legge til rette for ivaretakelse av barnas behov og kvalitetsplanens intensjoner. 
 
Samhandling hjem og SFO 
En forutsetning for en best mulig tilrettelegging av tilbudet i SFO er en god samhandling med 
de foresatte. Den daglig kontakten som SFO har med hjemmet, ved levering og henting, er 
en viktig relasjonsbygger dem imellom. I tillegg skal de ansatte i SFO være åpen for innspill 
som er med på å videreutvikle tilbudet i SFO til det beste for barnet. 
 
Kvalitetsplanen for SFO i Horten skal være tydelig og klar på ambisjonsnivået til SFO i Horten. 
Vi ønsker med det å gi SFO den oppmerksomhet den fortjener ifht SFO’s betydning for 
barnas utvikling. Foreldrenes forventninger må samtidig harmonere med de rammene som 
er fastsatt for SFO. Gjennom årlige foreldremøter (1.klasse) skal hver SFO foreta en 
forventningsavklaring med foreldrene.  
 
Samhandling mellom SFO’ene 
Alle SFO’ene i Horten kommune er bygget på samme «grunnmur», som kvalitetsplanen er et 
eksempel på. I tillegg vil den enkelte SFO ha sitt særpreg i forhold til nærmiljøet, arealer og 
dens ansatte. SFO i Horten kommune skal være opptatt av å dele sine kunnskaper og 
kompetanse også på tvers av skoler. Dette er viktig for å videreutvikle SFO som en helhet. 
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2. AKS i Oslo (hentet fra rammeplanen): 

Aktivitetsskolen i Oslo er ofte nevnt som et alternativ til SFO. Vi har derfor tatt med et 
utdrag av rammeplanen til AKS. Slik administrasjonen ser det ivaretar SFO i Hortenskolen 
mange av de samme elementene. 
 
 Aktivitetsskolen i Oslo skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en 
ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.  
 
Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:  

 Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes 
faglige, sosiale og personlige utvikling  

 Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen  

 Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart  

 Å ha en sterk forankring i skolens ledelse  

 Å gi et kvalitativt godt leksetilbud  
 

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. 
Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i 
den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.  
Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige 
ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige 
ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. 
Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige 
aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, 
utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og meninger. Aktivitetsskolen 
er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. 
Utprøving og utforskning samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og 
kunnskap om logiske sammenhenger.  
 
Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for 
alle elever i ordningen. Elever gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte 
aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og 
andre. 
 
Mål og innhold er strukturert rundt følgende fem målområder:  
 

 Natur, teknikk og miljø  

 Fysisk aktivitet og lek  

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Mat og helse 

 Lekser og fordypning  
 
For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og retningsgivende føringer. 
 
 



Hortenskolen 

 

Innhold og organisering av skoledagen. Side 34 
 

3. Moderasjonsordning 

Horten kommune har følgende moderasjonsordning pr. i dag: 
Søskenmoderasjon: 

 2 søsken gir 25 % rabatt på oppholdsbetalingen  
3 søsken eller flere gir 30 % rabatt på oppholdsbetalingen  
 
Det gis ingen søskenmoderasjon på kost- og aktivitetspenger.     

 
Egenbetaling for SFO i budsjett for 2017 utgjør totalt kr. 20 842 000. Sats for full plass pr. 
01.08.2016 er kr. 2 372,- 
 
Av Vestfoldkommunene er det kun Larvik og Sande som har inntektsregulerte 
moderasjonsordninger. 
 
Administrasjonen vurderer at en eventuell innføring av en ny moderasjonsordning i SFO bør 
være på lik linje med barnehagens, da dette gir en forutsigbarhet for foreldrene. 
 
Administrasjonen har vurdert en ordning som baserer seg på 6-prosentsregelen, dvs. at 
foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens 
samlede kapital- og personinntekt begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. 
For andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik 
at prisen blir henholdsvis 75 prosent og 70 prosent av foreldrebetalingen for første barn.  
 
Retningslinjer for eventuelt ny moderasjonsordning i SFO: 
 

 Det må, som i Hortensbarnehagen, søkes om moderasjonsordning. 
 Alle søknader om moderasjonsordning sendes skoleadministrasjonen. 
 Moderasjon innvilges for inntil ett SFO-år av gangen, slik at opplysningene i 

dokumentasjonen (selvangivelse fra året før) er oppdaterte og eventuelt reflekterer 
endringer i inntektsgrunnlaget. 

 For de som får en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i SFO-året, må 
kommunen ta imot søknader fortløpende. 
 

 Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige 
kapital- og personinntekt. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som 
dokumentasjon.  

 Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller 
kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. 

 Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.  
 Kost/aktivitetspenger vil ikke bli berørt av moderasjonsordningen. 

 
Arbeidsmengden hos skoleadministrasjonen vil øke ved innføring av ny moderasjonsordning, 
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fordi søknader må saksbehandles.  
 
En innføring av ny moderasjonsordning i SFO vil medføre reduserte inntekter i form av 
foreldrebetaling. Med bakgrunn i Hortensbarnehagens tall har administrasjonen gjort et 
overslag på hvor mye dette kan innebære.  
 
Siden sats for full plass i SFO er lavere enn tilsvarende plass i barnehage vil innslagspunktet 
for ny moderasjonsordning i SFO bli lavere enn i Hortensbarnehagen, dvs. en samlet brutto 
inntekt på kr. 435 000. (kr. 435000*6 % = kr. 26100 (pr.år)  kr. 26100/11 mnd. = kr. 2372 
pr.mnd (som er gjeldende sats for full plass f.o.m. 01.08.2016). 
 
Hvis vi ser for oss at fordelingen ifht. samlet brutto inntekt blant foreldre i SFO er tilsvarende 
lik foreldre i Hortensbarnehagen, vil en innføring av ny moderasjonsordning i SFO medføre 
en mindreinntekt på ca. kr. 1 100 000 pr. år.  
 
SFO er en viktig arena for å utvikle sosiale relasjoner og utjevne sosiale forskjeller. 
Betalingsevnen til foresatte kan være en begrensning for deltakelse.  
Erfaring fra Barnehage er at det er flere som har søkt barnehageplass etter at 
moderasjonsordning ble innført. Kostratallene for 2016 viser at det nå er 89,2% som 
benytter barnehageplass mot 87,2 % i 2015. Dvs en økning med 2%. For aldersgruppen 3-5 
år er andelen 95,3% som benytter barnehageplass.   
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Kapittel F –Administrasjonens 
vurdering 

Dagens skoledag i Hortenskolen inneholder minstetimetall i forhold til lovpålagt 
undervisning og følger målsettingene i læreplanverket. Dersom innholdet skal være en 
utvidelse av dette og med tilleggsinnhold må man vurdere utvidelse av skoledagen. 
 
Vurdering av utvidet skoledag/ heldagsskole bør ta utgangspunktet i det vi fra forskning vet 
om elevenes læringsutbytte – faglig og sosialt. Èn faktor som er fremhevet i mange 
forskningsrapporter er lærerens betydning (bl.a. Thomas Nordahl 2000 og John Hattie 2009).  
 
En lengre skoledag enn den vi har i dag, stiller store krav til hvordan den organiseres, hva 
den inneholder og hvordan lærer tilrettelegger sett i lys av læringsutbytte.  
Når vi i Horten nå skal se på endringer i skolehverdagen, er det naturlig å se på hva 
Ludvigsen-utvalgets skriver i NOU 2015:8 om fremtidens skole. Utvalget peker bl.a. på at 
man må vurdere hvilke kompetanser som vil være viktig for elevene framover, hvilke 
endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som 
kreves av fornyelse for å bidra til god læring for elevene. Utvalget foreslår fire 
kompetanseområder som bør vektlegges:  

 Fagspesifikk kompetanse 

 Kompetanse i å lære 

 Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 

 Kompetanse i å utforske og skape 

Utvalget presiserer at det sentrale poenget med kompetanse (og læring) er anvendelse, dvs. 
kapasitet til å ta i bruk kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og å løse 
oppgaver (NOU 2015: 8, s. 10).  
Mulige modeller slik den skisseres i dokumentet, kan ha både positive og negative 
konsekvenser for elevenes læringsutbytte.  
En utvidelse vil også gi mulighet mer fysisk aktivitet, flere musikktimer som elever etterlyser, 
kulturskoletilbud.  
Vi vet at det er mange som ikke spiser frokost (undersøkelse blant elever på ungdomsskolen 
viser 40%) og at det er forskjell på næringsrik lunsj.  Dersom skolen gir tilbud om 
frokost/lunsj vil dette gi en god start på dagen og godt næringsinnhold.  
 
Fra ungdata undersøkelsen vet vi at flere elever sliter med psykiske problemer enn før. 
«Livets skole/livsmestring» er et tema som kan få plass i en slik modell. 
Nedenfor utdypes noen av disse konsekvensene. 
 

1. Positive konsekvenser av utvidelse 

Dybdelæring er et sentralt begrep i Ludvigsen-utvalgets rapport. De skriver at 
kompetanseoppnåelse forutsetter dybdelæring (NOU 2015:8, s. 10). Det handler da om 
elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor 
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et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger på tvers av 
kunnskapsområder. 
 
Utvidelse vil gi større rom for fordypning både i forhold til enkeltfag/emner og på tvers i og 
med at undervisningsbolkene er utvidet i tid.  
Progresjon er et annet sentralt begrep som utvalget drøfter. Dette er nært forbundet med 
dybdelæring. Det handler om elevens utvikling av læring; hvordan elevenes forståelse 
utvikler seg over tid (ibid, s. 11). Lærerne får ved utvidet skoledag også bedre mulighet for å 
følge opp elevenes læring over tid. Det forutsettes selvfølgelig at elevene kartlegges og at 
lærere reflekterer over om undervisningen bidrar til læring.  
 
Lekser har i årevis vært drøftet i lys av læringsutbytte. Det er sterke meninger for og imot. I 
mange hjem er det slik at lekser er en kilde til konflikter, og dette er klart uheldig. Det er 
også slik at i noen hjem er det voksne som ikke er i stand til å hjelpe barna med leksene.  
 
Utvidelse kan bidra til å utjevne forskjeller. Elevene kan bli ferdig med skoleoppgavene sine 
på skolen og få nødvendig, profesjonell og tilpasset hjelp der til å ferdigstille arbeidene sine 
og bruke fritiden sin på andre ting. Tid frigjøres til familien, venner utenom skolen og 
aktiviteter.  
 
Mangfoldet i norsk skole skal ivaretas. En vanlig skoleklasse representerer alle nødvendige 
forskjeller når det gjelder intellektuelle ferdigheter, sosiale, kulturelle og økonomiske 
forhold.  
 
Dette mangfoldet skal gis et tilpasset opplæringstilbud med et kvalitativt innhold for alle. En 
sårbar gruppe i denne sammenhengen er de skolefaglig svake elevene. Dette er elever med 
et langsomt innlæringstempo og som trenger hyppige repetisjoner, struktur i opplæringen, 
enkle læringsstrategier, samarbeidende læring osv. En utvidelse vil gi mulighet for å gi disse 
elevene tid slik at innlæring av ferdigheter skjer i deres tempo. Begrepet dybdelæring får 
muligens et noe annet innhold når det gjelder disse elevene: De får muligheten til en 
fordypning som gjør at fagstoff blir grundig bearbeidet før man går videre. 
 
Ved å servere/legge til rette for frokost og nødvendig tid til lunsj vil vi imøtekomme 
Helsedirektoratets anbefaling, dette vil også gi en god start på dagen og godt 
næringsinnhold. Kombinert med mer fysisk aktivitet vil skolen bidra til positiv livsstil.   
 
Fra Ungdata undersøkelsen vet vi at flere elever sliter med psykiske problemer enn før. 
«Livets skole/livsmestring» er et tema som kan få plass i en slik modell. 
 
Siden utvidelse av skoledagen vil bli definert som skoletid er det «gratisprisnippet» som 
gjelder. Det betyr at dette sannsynligvis vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
 
 

2. Negative konsekvenser av utvidet skoledag 

Utbrenthet og skoletrøtte elever er et stadig økende problem – også i Horten. Skolefraværet 
kan starte relativt tidlig på barnetrinnet.  
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Skolevegring er ikke det samme som skulk. Det er en reaksjon på eller et symptom hos 
elever som vil, men ikke klarer å gå på skolen. Det kan være flere kjennetegn på 
skolevegring, men ofte handler det om at eleven kjenner et sterkt ubehag ved å gå på skolen 
eller bare ved tanken på å gå dit. Ubehaget kan være knyttet til spesielle fag, lærere eller 
aktiviteter. Det å ha frykt for å mislykkes og frykt for kritikk er vanlig blant skolevegrere. De 
har ofte liten tro på egne ferdigheter, kan være engstelig for å eksponere seg, og de vegrer 
seg gjerne for et prestasjonsorientert læringsmiljø. Lengre skolehverdager vil bety at de må 
forholde seg til ubehaget lengre hver dag, noe som kan føre til at de raskere blir hjemme. 
 
En trend i samfunnet i dag er at det offentlige tar over flere oppgaver som tidligere ble 
ansett å være et familieanliggende. Utvidet skoledag kan bidra til at foreldrene overlater mer 
til skolen. Nærheten, interessen og deltakelsen fra foreldrene side kan bli redusert. Skolen 
tar vekk noe av foreldreansvaret for barnas utdanning. 
  
Jo lengre barn er på skolen, jo mindre tid vil de få til egne fritidsaktiviteter og tid til familie 
og venner. Barnas tid styres og organiseres slik at de både får færre muligheter for å gjøre 
egne valg og de blir dårligere i stand til å treffe disse valgene fordi de blir vant til å styres. 
Mulighetene for å planlegge og organisere egentid reduseres.  
 
Når det gjelder de skolefaglig svake elevene, er skole generelt en arena hvor de ikke får til. 
Mange av disse elevene opplever skolen som full av krav og forventninger som de ikke klarer 
å oppfylle. Skolen verdsetter elever som er initiativrike og som straks vet hvordan oppgaver 
kan løses. Dette skaper driv og motivasjon for videre arbeid. Denne elevgruppen faller gjerne 
tidlig av og kan lett gi opp. Skolen blir et sted der de ikke får til, og jo lengre tid man må 
oppholde seg på en arena man ikke mestrer jo mer demotivert kan man bli.  
 

3. Utjevne sosiale forskjeller 

En utvidet skoledag med gratisprinsippet vil sannsynligvis bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller dersom innholdet styrkes på de områdene som retter seg mot utjevning. 
Eksempler på dette er sannsynligvis tilbud om frokost/lunsj, at alle leksene blir gjort på 
skolen slik at alle får nødvendig hjelp og sosiale aktiviteter som styrker samhold (for 
eksempel fysisk aktivitet og musikk). «Faget» livsmestring kan bidra til bedre forståelse og 
åpenhet.  
 
Siden svært mange benytter seg av SFO i dag, styrker sosiale forskjeller for de som ikke har 
anledning til å delta. En moderasjonsordning, vil med stor sannsynlighet, bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. 
I den forbindelse er det også viktig å evaluere innholdet i SFO tilbudet slik at det støtter 
oppunder tiltak som utjevner sosiale forskjeller. Administrasjonen er i gang med den 
prosessen og skal lage en kvalitetsmelding for SFO.   
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4. Økonomiske konsekvenser 

Utvidet skoledag modell A og B er et stort økonomisk løft.  
 
Ekstra årlige kostnader modell A 1.-7.trinn 1.-4.trinn Prosjekt 2 skoler 1.-4.trinn 
Sum  42 119 000 24 994 000 6 766 000 

 
Ekstra årlige kostnader modell B 1.-7.trinn 1.-4.trinn Prosjekt 2 skoler 1.-4.trinn 

 Sum  31 119 000 18 406 000 4 996 000 

 
Gjennomføring av dette vil svært sannsynlig gå på bekostning av alle tjenester i kommunen 
dersom det ikke tilføres «friske» midler. 
 
Modell C vil kunne realiseres uten for store kostnader og derved imøtekomme anbefalinger 
fra Helsedirektoratet. 
 
Ekstra årlige kostnader modell C 1.-7.trinn 1.-4.trinn Prosjekt 2 skoler 1.-4.trinn 
Sum  3 670 000 3 098 000 1 228 000 

 
Modell D 
Medfører ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Moderasjonsordning SFO 
Ved å benytte samme moderasjonsordning som barnehagene vil dette utgjøre ca kr. 
1 100 000 i redusert inntekt pr. år 
 
 

5. Anbefaling 

En eventuell endring av skoledagen etter Modell A eller B er omfattende og må 
gjennomføres i en omforent prosess med elever, foresatte, ansatte og partene i arbeidslivet. 
Gjennomføring bør beskrives i detalj. Et eventuelt forsøksprosjekt må ha definert klare 
målsettinger, delmålsettinger og indikatorer. Prosjektet må organiseres som et prosjekt med 
egen prosjektleder og klart mandat. Dersom en av disse modellene velges forutsettes det at 
kommunen tilføres ekstra ressurser.  
 
Modell C kombinert med moderasjonsordning for SFO og inkludere mat og mer tid til 
spisepause, kan være virkemidler for å utjevne sosiale forskjeller. 
Denne modellen kan eventuelt gjennomføres som forsøk på 2 skoler fra 1.-4. trinn skoleåret 
2018/19. 
I tillegg skal det være fokus på kvalitet og innhold i SFO samt tettere samarbeid mellom skole 
og SFO 
 
Et eventuelt forsøksprosjekt må ha definert klare målsettinger, delmålsettinger og 
indikatorer. Prosjektet må organiseres som et prosjekt med egen prosjektleder og klart 
mandat. 
 
VKT håndterer skoleskyss og vil være en viktig faktor for omfang av gjennomføring.  




