
Endringer skole siste årene - skolene: 

År Stillingstype Tiltak Virkning per skole Total endring Merknad 

2012 Merkantil ressurs Økning fra 10 til 20 % per skole 10 % per skole +20 % Kommunal prioritering 

2012 Skoleledelse Økning med 15 % per skole Halvårsvirkning fra 1. aug +30 % Kommunal prioritering 

2012 Valgfag Innføring valgfag, trinn 1 7 % per skole +14 % Statlig økning timetall per uke 

2012 Matordning 5 timer per skole assistent 13 % assistent +26 % Kommunal prioritering 

2013 Skoleledelse Økning med 15 % per skole Helårsvirkning - Se ovenfor 

2013 Valgfag Innføring valgfag, trinn 2 7 % per skole  Statlig økning timetall per uke 

2012 Tidlig innsats 20 % per skole tidlig innsats 20 % + 40 % Kommunal prioritering 

2013 Leksehjelp Leksehjelp med 
undervisningspersonell 

Halvårsvirkning  Kommunal prioritering – økte 
kostnader 

2014 Leksehjelp Leksehjelp med 
undervisningspersonell 

Helårsvirkning  Kommunal prioritering 
 

2014 Assistenter Økning assistentressurs – 
budsjettiltak 2014 

24 % per skole 
Halvårsvirkning 

+48 % Kommunal prioritering – oppfølging  
SFS2201 

2014 Assistenter Økning assistentressurs – 
budsjettiltak 2014 

24 % per skole 
Helårsvirkning 

- Se ovenfor 

2015 Pedagogisk leder  Pedlederressurs (20 %) flyttes 
delvis til skoleledelse (10 %) 

Halvårsvirkning + 20 % skole 
-40 % SFO 

Kommunal reduksjon: Total 
reduksjon 20 %, men økning på 
skolebudsjettet med 20 % 

2015 Assistenter/lærere Reduksjon leksehjelp – lagt 
utenfor skoletid 

Halvårsvirkning 
 

-40 % 
 

Kommunal reduksjon:  
Reduksjon lærere pluss assistenter 

2016 Økt lærerressurs Sørli Økt lærerressurs grunnet tre store 
kull – 40 % 

Halvårsvirkning  Kommunal prioritering: Midlertidig 
økning skoleåret 2015-2016. 
Tilbakestilt i år.  

2016 Pedagogisk leder Pedlederressurs (20 %) flyttes 
delvis til skoleledelse (10 %)  

Helårsvirkning  - Se ovenfor 

2016 Økt lærerressurs Statlig styrking 1.-4. årstrinn  Halvårsvirkning fra 1. aug  + 46 % Statlig satsing – øremerket tilskudd 
som skal rapportereres. Tilskudd som 
inntektspost på den enkelte skole 

2016 Økt lærerressurs Økning timetall naturfag 5.-7. 
årstrinn 

Halvårsvirkning fra 1. aug  + 10 % Statlig økning av timetall 

2017 Redusert lærerressurs Redusert antall styrkingstimer Halvårsvirkning fra 1. aug  - 40 % Reduksjon 20 % per skole.  

 


