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Selbu kommune vil satse på tiltak som fremmer gode læringsresultater og et godt læringsmiljø.
Selbu kommune vil ut fra lokale satsningsområder og analyser foretatt på den enkelte skole i
kommunen sette inn tiltak som virker.

Selbu kommune er opptatt av å gi et godt og likeverdig grunnskoletilbud til elevene. Vi er
opptatt av å styrke læremes muligheter til å gi elevene et opplæringstilbud som er tilpasset
elevenes behov og vet at lærerne er viktig for læringsresultatene til elevene og at lærertetthet er
en av faktorene som kan styrke elevenes resultater.

Selbu kommune er likevel i mot forslaget om nasjonal bestemmelse om lærertetthet i
grunnskolen.

Regjeringen skriver selv i høringsnotatet at det er vanskelig å finne en direkte sammenheng
mellom lærertetthet og læringsresultater, og at redusert klassestørrelse eller økt lærertetthet kan
være gunstig for enkelte grupper. Selbu kommune ønsker derfor selv, å legge føringer for
gruppestørrelser og lærertetthet. i eg med at det bare er de som kjenner elevene, som kan foreta
vurderinger om nødvendig gruppestørrelse og antall lærere som bør ivareta elevene. Hvilke
tiltak som er best for å oppnå et best mulig læringsresultat. mener vi må bestemmes av de som
kjenner elevene og de lokale forh6dene. Selbu kommune ønsker å styre ressursfordelingen til
egne skoler ut fra lokale behov.

Selbu kommune ønsker velkommen en ressursøkning til skolene. men uten at det er bindinger i
forhold til ressursbruken gjennom lov og forskri ft. En styrking av ressursene til grunnskolene bør
etter vår mening fordeles etter de behov som den enkelte skole har for tilpassede tiltak og
kompetanseheving.

lIvis det likevel fremmes et forslag om en nasjonal bestemmelse om lærertetthet, så vil Selbu
kommune at den beregningsmodellen som gir det største lokale handlingsrommer må velges.
D.v.s. modell 2 med beregninger på kommunenivå.
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Med hilsen

Ann Kristin Geving
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Selbu kommune støtter ikke forstaget om å innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet i
grunnskolen, men imøteser en ressursøkning til grunnskolene for å kunne øke lærernes mulighet
til å støtte elevene i deres læringsarbeid og for å kunne prioritere ressurser til mer etter- og
videreutdanning uten at det går ut over de ressursene som brukes til å ansette lærere.
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