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Utredning

av leirskole

Møtedato
23.09.2020
24.09.2020
01.10.2020

på Innlandet

Kommunedirektørens
innstilling
Kommunedirektøren
tilrår følgende vedtak:
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskapet å vedta:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
Det er ønskelig med positiv aktivitet i skole lokalene på Innlandet skole , men lokalene
kan ikke brukes til leirskole . Ungdomsrådet får i oppgave å utarbeide et forslag til
aktivitet som alle ungdommer i Hadsel kan få muligheten til å delta på . Dette kan for
eksempel være LAN, eller andre digitale aktiviteter . Kommunedirektøren
ser på
muligheten til Ferie for alle i samarbeid med Røde kors. Kommunedirektøren
orienterer Hovedutvalg oppvekst og kommunestyret juni 2021.

Vedlegg :
https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie
Referanser
i saken
19/04184 – Sak i kommunestyret

- for - alle/

12.12.2019,

sak 64/19

Bakgrunn
I forbindelse med behandling av sak 64/19 – Styringsdokume
2020 ble følgende enstemmig vedtatt:

nt 2020 - 2023/Budsjett

Kommunestyret ber om at det administrativt utredes bruk av lokaler på
Innlandet skole som leirskoletilbud. Vi ønsker en moderne profil p å leirskolen,
hvor digitale verktøy og spill kan benyttes. Vi ønsker
utforme et tilbud hvor
bl.a. spill, sosiale møterom og vennskap skapes over nett, samtidig som
ungdommen utvikler digitale ferdigheter, gode holdninger og sunt nettvett i
løpet av leirskoleoppholdet.
Utredningen bør forelegges til politisk behan dling
innen okt. 2020, og det bør skje i samarbeid med skolens organer og gjerne
også i andre instanser som f.eks. ungdomsrådet.
Saksfremstilling
Fra skoleåret 2019 - 20 ble leirskoleopphold
opplæringsloven 1 .

1

lovfestet gjennom en ny paragraf i

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998
-07-17-61/KAPITTEL_15
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Regjering og Storting har vært klar på at intensjonen med lovfestingen er å videreføre
den veletablerte og anerkjente leirskoletradisjonen. Opphold ved bemannede
leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn, en full skoleuke i et nytt miljø, med naturen
som læringsarena, gratis for elevene.
Loven gjør slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet. Ingen kan lenger holdes
hjemme, og skolene må tilrettelegge for at alle elever kan delta. Når det i loven står 3
døgn som minimum, er det tenkt å være dekkende for andre typer overnattingsturer
der leirskole ikke er tilgjengelig.
For noen elever vil denne kontakten med et nytt naturmiljø (elever fra saltvann og
lavland reiser til ferskvann og fjell, – og omvendt) ofte være den første og kanskje
eneste opplevelse av et annet naturmiljø. I tillegg vil det for noen bli et vendepunkt i
et ungt liv å være hjemmefra 4 døgn og oppleve et nytt natur-element. Ideen med å
reise på leirskole i grunnskolen er nettopp det å komme bort fra hjemmet og klare seg
selv i en uke. Det å smøre seg matpakke, holde orden på tingene sine, kle seg etter
været, bli kjent med elever fra andre skoler, forholde seg til nye voksne og nye regler,
ikke ha kontakt med foreldrene, dele rom med andre og mange andre læringsfaktorer,
som bare kan oppleves gjennom et leirskoleopphold.
Stedene kan eies og drives av organisasjoner, privatpersoner eller kommuner, men
felles for alle er at undervisningen driftes av kommunalt ansatte lærere. Slik er
leirskole en del av grunnskolen, og nå også en lovpålagt del.
I nærområdet til Hadsel kommune er det flere leirskolested, vi har Knutmarka
leirskole, Lofotr Vikingleirskole, Øksnes maritime leirskole og Grøtavær leirskole.
Felles for alle er at de er medlemmer i Norsk Leirskoleforening (NFL). NFL er en
pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle
myndigheter og andre organisasjoner. De gjennomfører leirskolekurs, og anbefaler
nye leirskoler etter retningslinjer. Målgruppen gjelder leirskoler som knyttes til et fast
leirsted/internat, med et pedagogisk rammeprogram og leirskolelærer som ansettes
av vertskommunen.
Hensikten med NLFs anbefaling av leirskoler er:
 å sikre elevene et pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende
læreplan
 å veilede leirskolene og skolemyndighetene i deres vertskommuner om ulike
sider ved leirskoledrift
 å sikre muligheter for kontinuerlig drift, pedagogisk utviklingsarbeid og sikrest
mulige arbeidsplasser
 å gi lærerne en god oversikt over leirskoler som holder en nøktern, men
kvalitativt god standard
 å gjøre det tryggere for skolene/foreldre å sende barn på leirskole
 å sikre utvikling av leirskoler med miljøprofil
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Innlandet skole

Innlandet skole er en fådelt skole med trinn fra 1-7.
Innlandet skole er bygget i to etapper. Første del sto ferdig i 1968. Siste del var
ferdigstilt i 1976. En del bygningsmessige forandringer ble foretatt i 1997.
Skolen ligger midt mellom bygdene Hennes og Kvitnes. Da skolen ble oppført var det
150 elever, inneværende skoleår 2020/2021 er det 15 elever, og barnehage med 7
barn i de samme lokalene. Skolen har både basseng og gymsal. Bassenget benyttes
vinterstid, og er også et folkebad. Lysløypa starter rett ved siden av skolen, og brukes
til turer både til fots og på ski.
Innlandet skole har behov for utbedringer, ettersom skolebygget er slitt, og har også
en del fuktskader. Siden skolebygget er ganske overdimensjonert i forhold til antall
brukere, er det mulig å stenge av deler av bygget.
Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektøren ser på det som positivt med aktiviteter i alle offentlige bygg.
Innlandet skole ligger naturskjønt til, med både havet og skiløyper tett på. I forhold til
om bygget kan benyttes som leirskolested må det gjøres ganske store utbedringer av
bygget, i tillegg til en eventuell utbygging med kjøkken og sovesal. Leirskoledrift lar
seg dårlig samkjøre med ordinær drift, da det i dag er skole og barnehage i bygget.
Kommunedirektøren vurderer det slik at annen aktivitet kan skje i bygget helg, og
utenfor skoleruten. Barnehagen har drift i sine lokaler gjennom hele året.
Økonomikonsekvenser
Hadsel Eiendom gjennomførte i 2016 en tilstandsregistrering, dette var for å sette
skolen i stand etter tidligere krav, det er ikke gjort en vurdering etter dagens krav. I
2016 utgjorde kartleggingen 7 994 485, altså totalt ca. 8 millioner. Så må man legge
til generelle og spesielle kostnader og prisstigning = 8x1,5= 12 millioner.
Dersom man skal ha leirskoledrift må det i tillegg legges til rette for overnatting,
godkjent kjøkken for matproduksjon, m.m. Leirskolestedet må også være bemannet i
de aktuelle ukene det skal driftes som leirskolested. Et kostnadsoverslag på dette
avhenger av antall uker drift, og antall elever som deltar.
Dersom man skal ha en profil der det skal være mye samhandling over internett må
internett utbedres betraktelig på skolen, dette gjelder også investering i digitalt utstyr
som kreves for spill og sosiale møterom over nettet.
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Konklusjon
Regionen har i dag fire gode leirskolesteder som driftes godt, og har et allsidig tilbud.
Kommunedirektøren vurderer det slik at det er vanskelig å etablerer ønsket
leirskoletilbud i dagens bygningsmasse ved Innlandet skole, men annen aktivitet som
skjer utenom skolens åpningstid er mulig.

Dokumentnr.: 20/01972-1

side 4 av 4

