
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Smestad skole 

              

 Smestad, 28.02.2022 

 

Notat om revidert fag- og timefordeling 2022 

Bakgrunn:  

Rektor legger fram forslag til revidert fag- og timefordeling for skolens driftsstyre.  

Status: 

Alle skoler må følge statlig og kommunalt fastsatte timetall for fag- og timefordeling. 

Dette gjør Smestad skole i dag. Rektor fremmer forslag om en revisjon av denne. 

Følgende er lagt til grunn for dette:  

• Coronapandemien førte til flere små og midlertidige endringer i timeplaner og 

friminutt, og det er nødvendig med en gjennomgang for å sikre en felles god 

timeplanstruktur  

• I Osloskolen skal fraværsføring gjøres digitalt gjennom systemprogrammet IST. 

Dette har ikke blitt gjort på Smestad, og timeplanen slik den er i dag gjør dette 

teknisk vanskelig. En forenkling av timeplanstruktur er derfor ønskelig, og selv 

om dette i seg selv ikke nødvendigvis krever endringer i fag- og timefordelingen, 

gjør dette overgangen lettere 

• SMAKS blir kommunalisert, og en del av Smestad skole. I denne forbindelse 

ønsker vi å legge opp til en SMAKS som har like oppstartstider, og forholder seg 

til skolen på lik måte på de forskjellige basene.  

Fag- og timefordelingen 

Nedenfor er klippet inn gammel og ny fag- og timefordeling. Elevene vil ikke miste fag 

eller timer som følge av denne endringen.  

 

  



Gammel modell: 

 
 

Ny modell: 

 
 

Kommentar fag- og timefordeling:  

• Ny fag- og timefordeling sikrer god utnyttelse av timeplan  

• Alle klasser 1-4 har samme tidspunkt for start og slutt (særlig gunstig for 

SMAKS) 

• Dette gir en time mer for 1. og 5. trinn og to timer mindre for 4 trinn enn dagens 

modell, samt justeringer på noen trinn 

• Elevene på 5-7 har noe mer, men ikke slik at det går utover rammen for 

timeplanen 

• I planen er det eneste faget som ikke oppfyller nasjonal minstetall K&H (rød 

markering), men det er snakk om 2 (!) årstimer – noe man lett kan legge i løpet av 

et sjuårs løp 



• Alle trinn får et desimaltall som sluttsum, pga 90 min første økt 5 dager i uka 

 

Forslaget har vært drøftet med skolens ledelse, plangruppe (teamledere for alle 

skolens trinn), SMAKS, samt med tillitsvalgte gjennom MBU. Forslaget støttes av alle.  

 

Forslag til vedtak: 

Driftstyret godkjenner rektors forslag til ny fag- og timefordeling på Smestad skole.   

 

 

Smestad skole,  

Anton Rygg, rektor 


