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Saksframlegg 
 

Arkivsak Saksbehandler 

20/00187-1 Terje Larsen 

 

Behandles av Møtedato 

Ungdomsrådet 13.01.2020 

Utvalg for oppvekst 22.01.2020 

 

Høring - Lokal forskrift om fag- og timefordeling for 
grunnskolen i Asker kommune 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker sendes 

på offentlig høring 

2. Høringsforslaget sendes til Ungdomsrådet for Asker kommune, Foreldreutvalget 

for grunnskolen (FUG) i Asker og til elevråd, samarbeidsutvalg og FAUer på de 

kommunale skolene med oppfordring om å gi innspill. 

3. Høringsinnspillene vurderes, og endelig forslag til Lokal forskrift om fag- og 

timefordeling legges frem for oppvekstutvalg og kommunestyre 2. kvartal 2020 

 

1. Sammendrag og konklusjon 

Asker kommune må etter sammenslåingen 01.01.2020 vedta en ny forskrift om 

fag- og timefordeling i grunnskolen. De tre kommunene har nå ulik bruk av den 

fleksibel timen for 1.-7. trinn og bruk av muligheten til å omdisponere 5 prosent 

av timene. Den ny forskriften skal gjelde for skolene i Asker fra 01.08.2020.  

I henhold til forskrift til opplæringslova § 1-1 har Kommunedirektøren følgende 

forslag til lokal forskrift om fag- og timefordeling:  
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- Asker kommunes fag- og timefordeling i grunnskolen skal følge det 
nasjonalt fastsatt minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og 
som skoleeier har plikt til å gi.  

 
- Den fleksible timen som er fastsatt i nasjonal fag- og timefordelingen for 

1.–7. trinn og omfatter 38 fleksible timer, brukes til faget matematikk på 
4. og/eller 5. trinn i Asker kommune.  

 

Kommunedirektøren ved rektor kan omdisponere inn til 5 prosent av timetallet i 

det enkelte fag innenfor hovedtrinnene 1.-4., 5.-7. og 8.–10. Det er ikke 

anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, matematikk og engelsk 

 

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 

Fordelingen av undervisningstimer til fag og på ulike trinn reguleres i forskrift til 

opplæringsloven § 1-1 Opplæringa i grunnskolen og rundskriv fra 

utdanningsdirektoratet. Siste og gjeldende versjon finnes i Fag- og timefordeling 

og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2019. Den nasjonale fag- og 

timefordelingen oppgis som et minimumsantall av årstimer på 60 minutter i det 

enkelte fag. På barneskolen er fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag 

fastsatt på 1.- 4. og 5. -7. trinn, mens de andre fagene er fastsatt på 1.-7. trinn. 

På ungdomskolen er alle fag fastsatt på 8.-10. trinn. Den enkelte skoleeier gir 

retning for hvordan disse årstimene kan disponeres mer spesifikt på årstrinn. 

Fag- og timefordelingen for 1.–7. trinn omfatter 38 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. 

Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Det 

innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn vil være 

veiledende for inntil 5 prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag vil 

være på 95 prosent, mens inntil 5 prosent av timene kan omdisponeres fra et 

fag til et eller flere andre fag. Elevene har fremdeles rett til samlet 

minstetimetall. Omdisponering av timer mellom fag kan likevel bare skje 

innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med hovedtrinn mener vi 1.-4., 5.-7. og 8.–

10. årstrinn.  

Dette kan gjøres ved at det enten omdisponeres timer fra andre fag til et eller 

flere utvalgte fag. Dette er ordningen som er i tidligere Røyken kommune, hvor 

det omdisponeres timer fra alle fag utenom fagene norsk, matematikk, engelsk 

og naturfag. Eller ved at skolene selv har mulighet til å omdisponere timer utfra 

lokale behov, slik som er Kommunedirektørens forslag. 
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Hvis skoleeier benytter seg av muligheten for å omdisponere inntil 5 prosent av 

timene i fagene, skal den endrede fag- og timefordelingen fastsettes som en 

lokal forskrift.  

Gjeldende fag- og timefordeling 

Forskrift i gamle Asker kommune følger det nasjonale minstetimetallet. Den fleksible 

timen skal brukes i faget matematikk på 4. og/eller 5. trinn. Det er opptil rektor på 

den enkelte skole å benytte seg av muligheten til å omdisponere 5 prosent av 

timene, men det er ikke anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, 

matematikk og engelsk.  

 

Fag- og timefordelingen i tidligere Hurum kommune følger det nasjonale 

minstetimetallet. Det er opp til den enkelte barneskole hvordan de ønsker å 

benytte den fleksible timen. Muligheten til å omdisponere 5 prosent av timene 

har ikke vært benyttet. Det er ikke utarbeidet en lokal forskrift for fag- og 

timefordeling. 

Forskrift for tidligere Røyken kommune følger det nasjonale minstetimetallet. 

Den fleksible timen skal brukes i faget norsk på 2. trinn. For ungdomskolene er 

5 prosent av timene omdisponert til faget kroppsøving. Det er omdisponert timer 

fra alle fag unntatt norsk, matematikk, engelsk og naturfag. 

Høring 

Alle forskrifter skal legges ut til offentlig høring. Dette vil gjøres på kommunens 

nettsider. Kommunedirektøren vil sørge for en særlig involvering av elevråd, 

samarbeidsutvalg og FAUer på de 40 skolene. Alle innspill fra denne prosessen 

og fra høringen vil gjøres tilgjengelig ved ny behandling av saken. 

 

Ungdomsrådet skal uttale seg i alle saker som angår barn og unge. Rådet vil 

utarbeide et eget høringsinnspill til saken. 

Høringsperioden skal være på minst 6 uker. Kommunedirektøren tar sikte på at 

perioden utvides med noen uker med tanke på at mange innbyggere har 

vinterferie i uke 8 og 9. 

 

3. Tidligere behandling 

Saken har ikke tidligere vært behandlet. 
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4. Kommunedirektørens vurdering 

Kommunedirektøren forslår at følgende områder inngår i forskrift om fag- og 

timefordeling i Asker kommune.  

• Asker kommunes fag- og timefordeling i grunnskolen følger det nasjonalt 
fastsatt minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som 
skoleeier har plikt til å gi.  
 

Gjennom å bruke det nasjonalt fastsatte timetallet sikrer vi elevene det de har 

rett på. Samtidig som dette timetallet i stor nok grad gjør det mulig for skolene å 

benytte den metodefrihet læreplanen åpner for, og for å kunne gi elevene 

tilpasset opplæringen og varierte arbeidsmåter. 

• Den fleksible timen som er fastsatt i nasjonal fag- og timefordelingen for 
1.–7. trinn og omfatter 38 fleksible timer, brukes til faget matematikk på 
4. og/eller 5. trinn i Asker kommune. 
 

Ved å legge den fleksible timen til faget matematikk og på 4. og/eller 5. trinn 

styrkes opplæringen i det basisfaget med de svakeste resultatene. Matematikk 

har færre undervisningstimer enn norsk, som kunne være et alternativ. 

Plasseringen på 4. og/eller 5. trinn begrunnes i at det på mellomtrinnet gis færre 

timer til matematikk og faget blir mer komplekst ved at elevene blant annet må 

gjøre flere operasjoner i en oppgave, oppgaver blir mer abstrakte og mengden 

av tall elevene skal arbeide med utvides. Med ny læreplan fra skoleåret 

2020/21 vil også programmering komme inn som en del av matematikkfaget. 

• Kommunedirektøren, ved rektor på den enkelte grunnskole i Asker 
kommune, kan omdisponere inn til 5 prosent av timetallet i det enkelte 
fag innenfor hovedtrinnene 1.-4., 5.-7. og 8.–10. årstrinn. Det er ikke 
anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, matematikk og 
engelsk.  
 

Dette forslaget gir en lokal handlefrihet ved større fleksibilitet og muligheter til å 

tilpasse undervisningen, og samtidig ivaretas læringsutbyttet i basisfagene. Det 

samsvarer også best med intensjonen bak innføringen av muligheten til 

omdisponering av timetallet. Disponering av undervisningstid innenfor en noe 

videre rammer bør være ett av virkemidlene skolen har for å kunne gi en best 

mulig tilpasset opplæring. Denne muligheten gir også skolene mer fleksibilitet i 

innføringen av nye læreplaner med fokus på dybdelæring, tverrfaglige tema og 

bedre sammenheng i og mellom fagene. 

Røykens ordning med omdisponering til kroppsøving, foreslås ikke videreført. 

Dette fordi timetallet i faget allerede er høyere enn alle fagene det 

omdisponeres timer fra. Det å binde opp så mange timer i ett fag kan være 
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begrensende for det tverrfaglige samarbeidet og utgjøre et hinder for 

sammenhengen i og mellom fagene den nye læreplanen legger opp til. 

Kommunedirektøren utarbeider retningslinjer for hvordan omdisponeringen skal 

praktiseres ved skolene, og en veiledning til hvordan timene til fag fordeles på 

hvert årstrinn.   

 

Lars Bjerke 

kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Vedlegg:  

Forslag til lokal forskrift om fag- og timefordeling 

Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2019-2020 
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