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Felles skolerute for grunnskoler og videregående skoler i Innlandet 2020/2021
Vedlagt følger felles skolerute for Innlandet for skoleåret 2020-2021. Det er hver
kommune/fylkeskommune som fatter vedtak om skolerute. Vi oppfordrer til å fatte vedtak i tråd
med felles forslag, som er med på å bygge opp under en felles skole- og arbeidslivsregion, legger til
rette for felles ferieavvikling og samordning av skoleskyss.
I henhold til bestemmelsene i opplæringsloven §§ 2-2 og 3-2 skal opplæringa strekke seg over
minimum 38 uker (=190 skoledager) innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
Det er lagt til grunn et prinsipp om oppstart og avslutning av skoleåret på hele undervisningsuker.
Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss både i grunnskole og videregående skole, og skal
organisere skoleskyssen i samråd med kommunen, jf. opplæringslovens § 13-4, andre ledd. På
elevfrie dager i løpet av skoleåret, kjøres det ikke skoleskyss.
Dersom enkelte kommuner, fylkeskommune eller skoler ønsker å gjøre avvik fra felles skolerute, må
skoleeier avklare muligheten for skoleskyss for elevene og påregne ekstra kostnader knyttet til skyss.
Kommuner/fylkeskommune som vedtar en skolerute som avviker fra felles skolerute må sende kopi
av vedtak til postmottak@oppland.org innen 1. september 2019.
Prinsipper for skolerute i Innlandet
Skoleruta for skoleåret 2020/2021 er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter
fra KS Hedmark og Oppland, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Hedmark Trafikk,
Opplandstrafikk, kommuner i Gjøvikregionen, Ringsaker kommune og tillitsvalgte. Forslaget og
prinsipper for skoleruta har vært på høring. Følgende prinsipper legges til grunn:


Ferie:

Høstferie legges til uke 41. Dette samsvarer med dagens praksis i Hedmark, og legger til rette for en
lenger periode ved oppstart av skoleåret sammenlignet med uke 40.
Vinterferie legges til uke 9. Dette samsvarer med dagens praksis i Oppland, og er hensiktsmessig med
tanke på ferieavvikling og reiselivsnæringen.



Kompetansehevingsdager i løpet av skoleåret:

I arbeidstidsavtalen for lærere (SFS2213) er det nedfelt at arbeidsårets lengde tar utgangspunkt i
elevenes skoleår, pluss seks dager for planlegging (planleggingsdager). Det er mulig lokalt å forhandle
om inntil fire ekstra planleggingsdager.
Det legges én elevfri dag i høsthalvåret (27.11.20), som legger til rette for kompetanseheving for
ansatte. Det kjøres ikke skoleskyss denne dagen. Ved at dagen fastsettes i skoleruta, muliggjør dette
kompetanseheving på tvers av skoler og skoleslag. Første virkedag på nyåret (04.01.21) legges også
som elevfri dag. Det kjøres ikke skoleskyss denne dagen. Skolene kan benytte denne dagen for
planlegging, kompetanseheving eller fridag for ansatte.
For skoleåret 2020/2021 legges det inn ytterligere én elevfri dag i januar (29.01.21) som kan benyttes
for kompetanseheving for ansatte. Det kjøres ikke skoleskyss denne dagen. Det er valgt å legge inn
en tredje elevfri dag skoleåret 2020/2021 av hensyn til prinsippet om oppstart og avslutning av
skoleåret på hele uker. Dette vil kunne variere ut fra kalenderårene.
Kompetansehevingsdagene er begrunnet i behovet for skolebasert utviklingsarbeid blant annet
knyttet til fagfornyelse (hele det trettenårige skoleløpet) og ny yrkesfagstruktur (videregående
opplæring). Det er i prinsippet ikke noe i veien for at skoler som heller ønsker å benytte flere dager
før skolestart gjør det. Dette vil innebære at ansatte gis fri for på den aktuelle elevfrie dagen, eller at
det lokalt fremforhandles flere planleggingsdager (jf. SFS 2213).


Inneklemte dager:

Flere kommuner og fagforeninger har gitt innspill på at inneklemte dager som eksempelvis 14. mai
2021 bør være elevfrie. Generelt bør det vurderes om inneklemte dager kan være elevfri. Når det
gjelder 14. mai 2021 er det stor sannsynlighet for at dette blir trekkdag for eksamen i 10. trinn og
videregående opplæring, og dette sette derfor som skoledag.


Utarbeidelse av skolerute for Innlandet fremover:

KS Hedmark og Oppland koordinerer arbeidet med skolerute for Innlandet fremover. Dette med tett
involvering av representanter for kommuner, fylkeskommune og samferdsel. Alle kommuner og
fylkeskommune skal ha anledning til å gi innspill på utkast til felles skolerute, før endelig forslag
fastlegges.
Prinsippene for skoleruta er veiledende. KS Hedmark og Oppland må, sammen med kommuner,
fylkeskommune og samferdsel, ta utgangspunkt i den reelle kalenderen for skoleåret og utarbeide et
forslag på grunnlag av denne. Det kan innebære at skoleruta enkelte år avviker fra hovedprinsippene
som er utarbeidet.
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