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MÅLFORM STANGALAND SKOLE

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSFRAMSTILLING
Det vises til tidligere orienteringer i Hovedutvalg oppvekst og kultur, 28.8.19 saksnummer 37/19
og 4.12.19 saksnummer 55/19.
Bakgrunn
Karmøy kommune har vedtatt å bygge ny 1- 7 skole på Stangeland. Den nye skolen skal hete
Stangaland skole. Eide og Stokkastrand skoler legges ned, og elevene på disse to skolene skal
begynne på den nye skolen høsten 2022. Eide skole har bokmål som hovedmålform,
mens Stokkastrand skole har nynorsk som hovedmålform. På denne bakgrunnen må det vedtas
hvilken hovedmålform som skal være gjeldende på Stangaland skole.
Lovgrunnlag
Regelverket om målformer i grunnskolen står i opplæringsloven § 2-5. Første ledd slår fast at det
er kommunen som gir forskrift om hvilken målform som skal være hovedmål ved den enkelte
skole. Videre heter det i opplæringsloven § 2-5 7. ledd at «I samband med skifte av hovedmål … skal
det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bor i det området i kommunen som soknar til
skolen …». Med «alle» menes da alle over 18 år som bor i inntaksområde til skolen.
Inntaksområdet til Stangaland skole ble vedtatt i 2016, jf. kommunestyresak 95/16. Kart over
inntaksområde ligger som vedlegg. Kravet om rådgivende folkeavstemming gjelder både ved
skifte av hovedmål ved en eksisterende skole og ved skifte av hovedmål for et område som hører
til en nyopprettet skole.
Videre gir forskrift til opplæringsloven kapittel 9 nærmere regler for gjennomføring av
folkeavstemmingen. Her stilles det blant annet krav om at avstemmingen skal være skriftlig og at
det innkalles med fire ukers frist. Utdanningsdirektoratet har i en tolkningsuttalelse 12.12.14
svart at innkalling til rådgivende folkeavstemming kan skje ved innkalling i den lokale pressen,
såfremt hensynet til de stemmeberettigede blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
I opplæringslova § 2-5 4. ledd heter det at «Når minst ti elevar på eitt av årstrinna 1 – 7
i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke,
har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe.». Samtidig heter det videre i § 2-5 5. ledd at «Elevar som blir
overførte til ein ny skole med eit anna hovudmål enn det dei har hatt på årstrinna 1 – 4, har framleis rett til
skriftlig opplæring på det opphavelege hovudmålet.».
Vurdering
Som det fremgår ovenfor er det kommunen som vedtar hvilken målform som skal være
hovedmål ved den nye Stangaland skole. Dette vil medføre en endring av målform for en del av
elevene siden Eide skole og Stokkastrand skole har ulik hovedmålform. Vedtaket i kommunen
skal videre bygge på rådgivende folkeavstemming, slik det fremgår av opplæringsloven og
forskrift til denne.
Samtidig gjelder ledd 4 og 5 i opplæringslovens § 2-5. Dette betyr at dersom minst 10 elever på
ett årstrinn ønsker opplæring på en annen målform enn hovedmålformen, skal det opprettes
egne klasser for disse elevene. Elevene har også rett på det hovedmålet de har hatt på 1. – 4. trinn
ved overføring til den nye skolen.

Karmøy kommune har hatt et ønske om å gjennomføre den rådgivende folkeavstemmingen
digitalt. Kommunen har tilgang til tekniske løsninger som gir sikker autentisering. En slik
gjennomføring digitalt er blitt drøftet med Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen har slått fast
at kravet i § 9-4 i forskrift til opplæringsloven ikke tillater digital gjennomføring. Rådgivende
folkeavstemming må derfor gjennomføres ved personlig oppmøte.
Gjennomføring
I orienteringen til hovedutvalg oppvekst og kultur, saksnummer 37/19, ble det lagt opp til en
gjennomføring av rådgivende folkeavstemming våren 2020. På bakgrunn av situasjonen med
korona-viruset har dette ikke vært mulig å få til. Det legges nå derfor opp til en gjennomføring i
oktober/ november 2020 dersom det samtidig er mulig å ivareta smittevernhensyn. Sak om
vedtak om hovedmålform ved Stangaland skole vil bli lagt frem til politisk behandling i første
møteserie i 2021. Dette vil være i god tid til åpning av den nye skolen høsten 2022.

Rådmannen i Karmøy, 20.05.2020
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