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Kommuner som praktiserer 4-dagers skoleuke 

OPPDRAG 

Hvilke kommuner i Norge praktiserer fortsatt 4-dagers skoleuke? 

SAMMENDRAG 

Fylkesmennene har gjennomført en kartlegging til dette oppdraget, hvor det ble fremskaffet 

informasjon om 301 av 356 kommuner i Norge. Det er ikke mottatt opplysninger om de 41 

kommunene i Nordland, og fem kommuner i hvert av fylkene Vestland, Møre og Romsdal og 

Troms og Finnmark. Kommunenes praksis som gjengis i notatet er per februar 2020. 

Kommuner med 4-dagers skoleuke i ulike varianter 

I 218 av de 301 kartlagte kommunene er det 5-dagers skoleuke for alle elevene i de kommunale 

skolene. I 83 kommuner er det 4-dagers skoleuke i én eller flere kommunale grunnskoler på ett 

eller flere trinn. Kommuner som har skoler med 4-dagers skoleuke et visst antall uker i løpet av 

skoleåret, og ikke hver uke, er også medregnet her. Det vil si at i de kartlagte kommunene har 

omtrent hver fjerde kommune en eller annen form for 4-dagers skoleuke på minimum én skole, 

ett skoletrinn eller deler av skoleåret. Se tabell 2 for en oversikt over disse kommunene.  

I 49 kommuner har samtlige skoler 4-dagers skoleuke på ett eller flere trinn. En nærmere 

gjennomgang viser at dette i hovedsak er små kommuner, og 43 av dem har under 5 000 

innbyggere. I de øvrige 34 kommunene er det ulik praksis mellom skolene, ved at én eller flere 

har 4-dagers skoleuke og de øvrige skolene har 5-dagers skoleuke. Antall skoler med 4-dagers 

skoleuke per kommune varierer mellom én og syv, og det er ofte relativt få elever per trinn på 

hver skole.  

Det varierer hvilke trinn som har 4-dagers uke, og her finnes mange varianter: fra kun 1. trinn til 

hele småtrinnet, til også å omfatte mellomtrinnet. Noen har 4-dagers uke annenhver uke i 

perioder eller et bestemt antall uker i løpet av et skoleår for ett, flere eller alle trinnene. For en 

mer detaljert oversikt over hvilke kommuner som har 4-dagers skoleuke, på hvilke skoler, og 

hvilke trinn, se punktene 2.1 - 2.11. 

Andelen elever på 1. og 2. trinn med 4-dagers skoleuke 

Antallet og andelen kommuner kan gi inntrykk av et relativt stort omfang av 4-dagers skoleuke i 

Norge. Flere av kommunene har denne organiseringen for de yngste elevene ved én skole. Mange 

av skolene med 4-dagers skoleuke er også relativt små. Ifølge denne kartleggingen går litt over 3 
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prosent av alle elevene på hhv. 1. og 2. trinn i kommunale skoler, ved en skole som har en 

variant av 4-dagers skoleuke.  

Det varierer mellom fylkene mht. hvor stor andel av elevene på 1. og 2. trinn som går på skoler 

med 4-dagers skoleuke; I Oslo er den 0 prosent og i Innlandet rundt 9 prosent. Se tabell 3 for en 

fylkesvis oversikt.  

Reduksjon i praksis med 4-dagers skoleuke 

Flere kommuner har avviklet 4-dagers skoleuker siden vi gjennomførte en tilsvarende kartlegging 

i 2015/16. Andre har vedtatt å avvikle denne organiseringen fra 2020/21. Utviklingen viser en 

reduksjon i praksis med 4-dagers skoleuke i kommunene. I 2016 var det 118 kommuner som 

hadde 4-dagers skoleuke, mens det i februar 2020 var 83 kommuner. 

Kommunesammenslåingene per 1. januar i 2020 gjør imidlertid at antallet kommuner ikke kan 

benyttes for å fastslå utviklingen over tid.  

Fylkesvise forskjeller 

Det er fylkesvise forskjeller i organiseringen av 4-dagers skoleuke. Alle skolene i Oslo har 5-

dagers skoleuke for alle sine elever. I Viken har to av 51 kommuner 4-dagers skoleuke i en eller 

flere offentlige grunnskoler. Av kommunene vi har fått informasjon om, ni av 25 i Agder, atten av 

38 i Vestland og fjorten av 34 i Troms og Finnmark 4-dagers skoleuke. 

Enkelte av de større, fylkesvise forskjellene som fremkom i kartleggingen fra 2015/16 har 

«forsvunnet» som konsekvens av fylkessammenslåingene. Den gangen hadde eksempelvis 

Vestfold ingen kommuner med 4-dagers skoleuke, mens i Telemark gjaldt dette for ni av 18 

kommuner. I Telemark og Vestfold har fem av 23 kommuner 4-dagers skoleuke per februar 

2020. Det var også klare forskjeller i antall kommuner mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, 

og Finnmark og Troms, den gangen.  
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1 Kommuner som har skoler med 4-dagers skoleuke 

For å utarbeide en oversikt over hvilke kommuner som har 4-dagers skoleuke, ba vi 

fylkesmennenes utdanningsavdelinger i alle fylker om bistand til å fremskaffe følgende 

informasjon: 

 Hvilke kommuner har 4-dagers skoleuke våren 2020 i kommunale skoler med småtrinn? 

 I kommuner som har 4-dagers skoleuke: Gjelder dette samtlige kommunale skoler med 

småtrinn1 (barneskoler) i kommunen? (ja/nei)  

- Om det gjelder samtlige skoler: Hvilke trinn?  

- Om det gjelder enkelte av skolene: Hvilke skoler og hvilke trinn har denne praksisen?  

Per 11. mars 2020 hadde vi mottatt svar fra alle unntatt Fylkesmannen i Nordland.2 

I dette notatet sammenstilles informasjonen fylkesmennene har innhentet. Det gis en oversikt 

over status per februar 2020 for 301 av 356 kommuner i Norge. I tillegg til kommunene i 

Nordland, mangler opplysninger fra det fem kommuner i hvert av fylkene Vestland, Møre og 

Romsdal og Troms og Finnmark. 

Det er tilstrekkelig at én skole i kommunen har 4-dagers skoleuke på ett trinn, et visst antall uker 

i løpet av skoleåret, for å bli tatt med i oversiktene her. Til sammen 83 kommuner har ulike 

varianter av 4-dagers skoleuke, se tabell 1 og tabell 2 nedenfor for en fylkesvis oversikt. Det er 

mellom én og syv skoler i hver kommune som har en slik organisering, se punktene 2.1 – 2.11, 

med påfølgende tabeller 4 -12, for en detaljert oversikt over hvilke kommuner, skoler og trinn 

dette gjelder i hvert fylke.  

Tabell 1: Antall kommuner med 4-dagers og 5-dagers skoleuke per februar 2020, fylkesvis fordeling. 

Fylke Antall kommuner i 

fylket (hvorav 

kartlagt her 

 

Antall kommuner 

med 5-dagers 

skoleuke på alle 

skolene 

Antall kommuner med 4-

dagers skoleuke i ulike 

varianter; på en eller flere 

skoler og ett eller flere trinn 

Hvorav: Antall 

kommuner med 4-

dagers skoleuke på 

samtlige skoler 

Oslo 1   1 0 - 

Viken 51  49 2 2 

Innlandet 46  35 11 11 

Vestfold og Telemark 23   18 5 4 

Agder 25   16 9 5 

Rogaland 23   21 2 - 

Vestland 43   (38 svar)  20 18 11 

Møre og Romsdal 36   (31 svar)  14 7 2 

Trøndelag 38  23 15 9 

Nordland 41     (0 svar)3 Mangler svar Mangler svar Mangler svar 

Troms og Finnmark 39   (34 svar)  20 14 5 

Totalt 356 (301 svar)  218 83 49 

  

                                                      
1 Småtrinn i grunnskolen vil si fra 1.-4. trinn 
2 Fylkesmannen i Nordland hadde fått utsatt frist. Alle landets skoler ble imidlertid stengt den 12. mars som følge av 

koronaviruset. Grunnet den spesielle situasjonen fant vi det ikke naturlig å etterspørre informasjon.  
3 Fylkesmann i Nordland fikk utsatt frist til 13. mars 2020, og Covid-19 medførte unntakstilstand i landet den uken. Vi 

har ikke mottatt, og forventer heller ikke å motta svar, slik situasjonen er p.t.  
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Tabell 2: Kommuner som har 4-dagers skoleuke på minst én skole og ett trinn per februar 2020, (ja) vil si at 

kommunen har 4- dagers skoleuke på samtlige offentlige skoler med småtrinn   

 

Fylke 

 

Antall 

kommuner 

i fylket 

Hvorav antall 

kommuner med 4-

dagers skoleuke i 

ulike varianter 

Kommuner som 

har 4-dagers 

skoleuke på minst 

ett trinn - (ja) 

Kommentar 

Oslo 1 0   

Viken 51 2 
Krødsherad (ja) 

Sigdal (ja) 

Kommuner i tidl. 

Buskerud 

Innlandet 46 11 

Alvdal (ja) 

Etnedal (ja) 

Lesja (ja) 

Lom (ja) 

Nord-Fron (ja)   

Rendalen (ja)  

Sør-Aurdal (ja) 

Sør-Fron (ja)  

Tynset (ja)  

Vestre Slidre (ja)  

Vågå (ja)  

 

Vestfold og Telemark 23 5 

Drangedal   

Fyresdal (ja) 

Kviteseid (ja)  

Tokke (ja)  

Vinje (ja) 

Drangedal: avvikles 

høsten 2020 

 

Kommunene i tidl. 

Telemark 

Agder 25 9 

Evje og Hornnes (ja) 

Flekkefjord 

Hægebostad (ja) 

Kvinesdal 

Lindesnes 

Lyngdal 

Sirdal (ja) 

Vegårdshei (ja) 

Åseral (ja) 

 

 

Lindesnes: avvikles  

høsten 2020 

Rogaland 23 2 
Bjerkreim  

Lund  

Vedtak om å avskaffe 

ved Bjerkreim skole 

Vestland 38 (av 43) 18 

Askvoll (ja) 

Alvar     

Austrheim (ja) 

Etne (ja) 

Fjaler (ja)  

Gloppen (ja)  

Gulen (ja)  

Hyllestad (ja)  

Høyanger   

Kinn    

Kvinnherad   

Lærdal   

Masfjorden (ja) 

Solund (ja) 

Stryn (ja)  

Sunnfjord   

Vaksdal   

Vik (ja)  

 

Sunnfjord: avvikles 

høsten 2020 

Møre og Romsdal 21 (av 26) 7 

Fjord 

Gjemnes (ja) 

Molde 

Rauma 

Stranda 

Tingvoll (ja) 

Volda 
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Fylke 

 

Antall 

kommuner 

i fylket 

Hvorav antall 

kommuner med 4-

dagers skoleuke i 

ulike varianter 

Kommuner som 

har 4-dagers 

skoleuke på minst 

ett trinn - (ja) 

Kommentar 

Trøndelag 38 15 

Flatanger (ja) 

Heim 

Hitra 

Holtålen (ja) 

Høylandet (ja) 

Inderøy 

Leka (ja) 

Midtre Gauldal (ja) 

Namsskogan (ja) 

Oppdal 

Orkland 

Rennebu (ja) 

Selbu (ja) 

Steinkjer 

Tydal (ja) 

 

Nordland 
 41 – info 

mangler 
- - - 

Troms og Finnmark 34 (av 39) 14 

Balsfjord (ja) 

Bardu 

Gratangen (ja) 

Karlsøy skole (ja) 

Kåfjord (ja) 

Lavangen (ja) 

Alta 

Loppa 

Målselv 

Nordreisa 

Senja 

Storfjord 

Tjeldsund 

Tromsø 

Bardu og Karlsøy og 

skoler i flere av de andre 

kommunene har ikke 4-

dagers hver uke hele 

skoleåret, men veksler.  

Gratangen og Kåfjord: 

foreligger forslag om å 

avvikle 4-dagers uke fra 

2020/21 

Storfjord: avvikles fra 

høsten 2020 

Til sammen 49 av kommunene har 4-dagers skoleuke ved samtlige av sine kommunale skoler 

med småtrinn. I tabell 2 er disse merket (ja). Mottatt informasjon viser at flertallet av kommunene 

som har 4-dagers skoleuke på samtlige skoler, totalt har én eller to kommunale skoler med 

småtrinn i kommunen.4 En nærmere gjennomgang viser at dette, med noen unntak, er små 

kommuner med mindre enn 5 000 innbyggere.5 Se vedlegg 2 for en oversikt over antallet 

innbyggere i disse kommunene, 

Kommuner som praktiserer 4-dagers skoleuke har ulik organisering og omfang mht. hvilke trinn 

det omfatter. De fleste har ordningen for 1.-2. trinn, mens for andre omfatter den alle elevene på 

småtrinnet (1.- 4. trinn). Noen har 4-dagers skole annenhver uke, for eksempel for 3. eller 4. 

trinnet. Enkelte kommuner har i tillegg opplyst at elever på 5.-7. trinn har fri et visst antall dager i 

året, men her har vi ikke innhentet systematisk informasjon. Se punktene 2.1 – 2.11 i dette 

notatet.  

                                                      
4 Kartleggingen viser at 32 av 49 kommuner har 1 eller 2 skoler i kommunen. 
5 Av de 49 kommunene som har 4-dagers skoleuke i alle skolene i kommunene, er Stryn kommune med sine 7 130 

innbyggere er størst. 43 kommuner har mindre enn 5 000 innbyggere i kommunen. (se vedlegg 2 for innbyggertall) 
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Vi har ikke kartlagt årsakene til praksis med 4-dagers skoleuke, men enkelte kommuner opplyser 

at denne organiseringene er valgt av hensyn til skoleskyss. 

1.1 Nedgang i praksis over tid 

Noen fylkesmenn har også informert om hvilke kommuner som har avviklet 4 dager skoleuke 

siden forrige kartlegging. Andre opplyser om kommuner eller skoler som skal avskaffe 4-dagers 

skoleuke fra skoleåret 2020/21. Vi har ikke mottatt informasjon om en eneste kommune som 

har innført 4-dagers skoleuke i løpet av de siste årene. Utviklingen er reduksjon i omfanget av en 

praksis med 4-dagers skoleuke. På grunn av kommune- og fylkessammenslåingene fra 1. januar 

2020, og en mindre detaljert og presis informasjonsinnhenting ved tilsvarende kartlegging i 

2016, kan vi ikke anslå mer nøyaktig hvor stor denne endringen over tid er. I 2015/16 var det 

118 kommuner som hadde 4-dagers skoleuke, mens det i februar 2020 var 83 kommuner, og 

antallet kommuner er redusert fra 427 i 2016 til 356 i 2020. 

1.2 Andel elever på 1. og 2. trinn i skoler med 4-dagers skoleuke 

For å få en indikasjon på omfanget av 4-dagers skoleuke, har vi innhentet tall fra 

Utdanningsdirektoratets database, Skoleporten, for å belyse hvor stor andel av elevene i 

kommunale skoler denne praksisen omfatter. Vi har hentet ut antall elever i skoleåret 2019/20 

på 1. og 2. trinn ved de offentlige skolene som ifølge denne kartleggingen har 4-dagers skoleuke 

og antallet elever totalt på hhv. 1. og 2. trinn i offentlige skoler i hvert fylke. Det var noen skoler vi 

ikke fant tall for, så tallene er ikke eksakte. Se tabell 3 for en fylkesvis oversikt over andelen av 

elevene med 4-dagers skoleuke. Se vedlegg 3 for en oversikt over totalt antall elever på hhv. 1. 

og 2. trinn i kommunale skoler i hvert fylke skoleåret 2019/20. 

Vi har avgrenset til 1. og 2. trinn, fordi disse trinnene er omfattet av 4-dagers skoleuke i tilnærmet 

alle kommunene eller skolene som har informert om at de har denne organiseringen. Flere 

kommuner i Troms og Finnmark har imidlertid ikke 4-dagers skoleuke hver uke gjennom 

skoleåret for 1. trinn eller 2. trinn, men et visst antall uker i løpet av skoleåret. Dersom vi bare 

medregner elevene som har 4-dagers uke hver uke i skoleåret, og utelater de som har det ett 

visst antall uker i løpet av året, halveres andelen av elevene i Troms og Finnmark med 4-dagers 

skoleuke, se tabell 3.  

Vi har ikke innhentet tilsvarende elevtall for 3. og 4. trinn, da en del av kommunene og skolene 

ikke har 4-dagers skoleuke for disse trinnene, eller bare har ordningen annenhver uke. Andelen 

elever med 4-dagers skoleuke for disse trinnene vil derfor være lavere.  

  



 

8 

Tabell 3: Andelen elever på 1. og 2. trinn i kommunal grunnskole med 4-dagers skoleuke, fylkesvis fordeling 

Fylke 
Antall kommuner med 

4-dagers skoleuke 

Kommuner i 

fylket 

Andelen av elevene på hhv. 1 og 2. 

trinn i kommunale skoler som har 4-

dagers skoleuke 

1.trinn 2.trinn 

Oslo 0  1 0,0 % 0,0 % 

Viken 2  51 0,4 % 0,4 % 

Rogaland 2 23 0,5 % 0,4 % 

Vestfold og Telemark 5  38 2,4 % 2,3 % 

Innlandet 11  46 8,8 % 9,0 % 

Agder 9  24 5,4 % 5,4 % 

Vestland 18 43 (38 svar)   6,9 % 7,9 % 

Møre og Romsdal 7  26 (21 svar) 4,0 % 5,0 % 

Trøndelag 15 38 6,0 % 5,6 % 

Nordland - -   

Troms og Finnmark 14 39 (34 svar) 10,5 % (5,2 %)6 10,7 % (5,2 %)7 

Totalt 83 356 (301 svar) Ca. 3,4 %8 Ca. 3,5 %9 

Verken årsaker til eller konsekvenser av 4-dagers skoleuke er belyst i dette notatet. I Agder er det 

i etterkant av vår forrige undersøkelse gjennomført en kartlegging av lokale konsekvenser av 

ordningen med onsdagsfri for de yngste elevene i grunnskolen i fire mindre kommuner. Se 

NORCE Samfunnsforsknings Rapport 13–2019: Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke. Et 

studie av fire kommuner på Agder.  

  

                                                      
6 I Troms og Finnmark har flere kommuner og skoler ikke 4-dagers skoleuke hver uke gjennom skoleåret for 1. trinn, 

men et visst antall uker i løpet av skoleåret. Dersom man bare beregner de som har det hver uke, vil andelen reduseres 

til 5,2 %. 
7 I Troms og Finnmark er det flere kommuner og skoler som ikke 4-dagers skoleuke hver uke gjennom skoleåret for 2. 

trinn, men et visst antall uker i skoleåret. Dersom man bare beregner de som har det hver uke, vil andelen reduseres til 

5,2 %. 
8 Antall elever med 4-dagers skoleuker på 1. trinn ut fra denne kartleggingen er omtrent 1 870 per februar 2020. Det 

går 55 764 elever på 1. trinn i offentlige skoler i de kartlagte fylkene unntatt Nordland, se vedlegg 3. Utelater man 

elever som ikke har det hver uke i skoleåret vil andelen gå noe ned.   
9 Antall elever med 4-dagers skoleuker på 2. trinn ut fra denne kartleggingen er omtrent 2020 per februar 2020. Det 

går 57 452 elever i 2. trinn i offentlige skoler i de kartlagte fylkene unntatt Nordland, se vedlegg 3. Utelater man elever 

som ikke har det hver uke i skoleåret vil andelen gå noe ned.  

https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2622208/Rapport%20NORCE%20Samfunn%2013-2019%2c%20Jentoft%2c%20Arnesen%2c%20Hellang.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2622208/Rapport%20NORCE%20Samfunn%2013-2019%2c%20Jentoft%2c%20Arnesen%2c%20Hellang.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2 Fylkesvis oversikt 

2.1 Oslo fylke 

Oslo har 5-dagers skoleuke ved alle sine skoler i februar 2020. Dette er samme praksis som ved 

kartleggingen i 2015/16. 

2.2 Viken fylke 

I Viken er det 49 av 51 kommuner som har 5-dagers skoleuke for alle sine elever. To kommuner 

har 4-dagers skoleuke i februar 2020, og dette er praksis ved alle fem barneskoler. Det varierer 

mellom kommunene hvilke trinn dette omfatter.  

Av alle elevene på 1. og 2. trinn i de offentlige skolene i fylket, har 0,4 prosent 4-dagers 

skoleuke.10 

Tabell 4: Kommuner i Viken med 4-dagers skoleuke per februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skole  Trinn  

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Krødsherad kommune Ja Begge barneskolene 
1.-4. trinn 

5. trinn, første halvår 
25 32 

Sigdal kommune Ja Alle tre barneskolene 1.-2. trinn 27 31 

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken og Utdanningsdirektoratets Skoleporten  

Sigdal og Krødsherad kommune ligger i tidl. Buskerud fylke, og hadde 4-dagers skoleuke også 

ved kartleggingen i 2015/16. Siden forrige kartlegging har Gol kommune i tidl. Buskerud fylke og 

Aremark og Marker kommune i tidl. Østfold fylke gått over til 5-dagers skoleuke. Ingen kommuner 

i tidl. Akershus fylke hadde 4-dagers skoleuke ved kartleggingen i 2015/16. 

2.3 Innlandet fylke 

I Innlandet har 35 av 46 kommuner 5-dagers skoleuke for alle sine elever. Elleve kommuner har 

4-dagers skoleuke ved alle sine barneskoler, og disse har mellom én og fire kommunale 

barneskoler. Det varierer hvilke trinn ordningen omfatter, men flertallet av kommunene har 4-

dagers uke kun for 1.-2. trinn.    

Både på 1. trinn og 2. trinn i Innlandet har omkring ni prosent av alle elevene ved kommunale 

skoler 4-dagers skoleuke.11   

                                                      
10 I Viken er det på 1. trinn 52 av 13 922 elever og 2. trinn 63 av 14 433 elever i offentlige skoler, jf. vedlegg 1.  
11 I Innlandet går 320 elever i kommunale skoler på 1. trinn (8.8%) og 352 på 2. trinn (9,0 %) på skoler med 4-dagers 

skoleuke. Skoleåret 2019/20 har Oppland 1 792 elever på 1. trinn og 1 876 elever på 2. trinn og Hedmark 1 844 

elever på 1. trinn og 2 042 på 2. trinn, noe som utgjør 3 636 elever på 1. trinn og 3 918 på 2. trinnet, jf. vedlegg 1. 

https://skoleporten.udir.no/
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Tabell 5: Kommuner i Innlandet med 4-dagers skoleuke i februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skole  Trinn  

Antall elever  

1.trinn 2.trinn 

Alvdal kommune Ja Én skole i kommunen 1.-2. trinn 26 39 

Etnedal kommune Ja Én skole i kommunen  1.-4. trinn 11 13 

Lesja kommune Ja Praksis ved begge skolene 1.-3. trinn 12 15 

Lom kommune Ja Én skole i kommunen 1.-2. trinn 25 17 

Nord-Fron kommune Ja Praksis ved alle fire skolene 1.-2. trinn 65 57 

Rendalen kommune Ja Praksis ved begge skolene 
1.-2. trinn 

1.-4. trinn annenhver uke 
13 16 

Sør-Aurdal kommune Ja Praksis ved alle tre skolene 
1.-2. trinn på en skole 

1.-3. trinn på to skoler 
27 29 

Sør-Fron kommune Ja Praksis ved begge skoler 1.-2. trinn 34 36 

Tynset kommune Ja Praksis ved de fire skolene 1.-2. trinn 53 71 

Vestre Slidre kommune Ja Én skole i kommunen 1.-2. trinn 25 17 

Vågå kommune Ja Praksis ved begge skolene 1.-2. trinn 29 42 

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet og Utdanningsdirektoratets Skoleporten  

Siden kartleggingen i 2015/16 har Åmot, Stor-Elvdal og Tolga kommune i tidl. Hedmark fylke og 

Ringebu, Øystre Slidre og Skjåk kommune i tidl. Oppland fylke, avviklet 4-dagers skoleuke. 

2.4 Vestfold og Telemark fylke 

I Vestfold og Telemark har atten av 23 kommuner 5-dagers skoleuke for alle sine elever. Fem av 

23 kommuner har 4-dagers skoleuke per februar 2020. Fire av disse har denne organiseringen 

for de yngste elevene ved alle sine barneskoler, og antallet barneskoler i hver kommune varierer 

fra én til fire. Det er også variasjon mellom kommunene hvilke trinn 4-dagers skoleuke omfatter.  

Tabell 6: Kommuner i Vestfold og Telemark med 4-dagers skoleuke i februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skoler  Trinn  

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Fyresdal kommune Ja Gimle skule 1.‐3. trinn 14 17 

Kviteseid kommune 

 
Ja 

Kviteseid skule 
1.‐4. trinn 

 

16 15 

Brunkeberg oppvekstsenter   5 8 

Straumsnes oppvekstsenter 2 0 

Tokke kommune Ja 
Høydalsmo skule 1.-4. trinn 

 

6 6 

Tokke skule 21 14 

Vinje kommune Ja 

Åmot skule 1.-2. trinn 

3.-6. trinn annenhver 

uke 

7. trinn hver tredje uke 

16 12 

Edland skule 8 7 

Rauland skule  11 13 

Øyfjell oppvekstsenter 4 10 

Drangedal 

kommune 
Nei Tørdal skule 

1.-2. trinn  

3. og 4. trinn vårhalvåret  
3 2 

Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Utdanningsdirektoratets Skoleporten  

Drangedal kommune har 4-dagers skoleuke ved én av tre barneskoler, men ordningen er vedtatt 

avviklet fra høsten 2020. I Vinje har trinnene varierende antall «fritorsdager», og kommune 

opplyser at dette er på grunn av skoleskyss. 

https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
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Av elevene på 1. og 2. trinn ved de kommunale grunnskolene i Vestfold og Telemark har hhv. 2,4 

prosent av elevene på 1. trinn, og 2,3 prosent på 2. trinn, 4-dagers skoleuke.12 

Kommunene i Vestfold og Telemark med 4-dagers skoleuke per februar 2020 ligger alle i tidl. 

Telemark fylke. Ved kartleggingen i 2015/16 hadde i tillegg Hjartdal, Nissedal, Sauherad13 og 

Seljord kommune i tidl. Telemark, 4-dagers skoleuke. Ingen av kommunene i tidl. Vestfold hadde 

den gangen 4-dagers skoleuke ved noen av sine kommunale skoler.  

2.5 Agder fylke 

I Agder har 16 av 25 kommuner 5-dagers skoleuke for alle elever i de kommunale skolene. Ni av 

25 kommuner hadde 4-dagers skoleuke i februar 2020. I fem av kommunene er dette praksis 

ved alle de kommunale barneskolene, hvor en nærmere gjennomgang viser at det enten er én, 

eller to offentlige skoler med småtrinn i disse kommunene. I de fire andre kommunene er det 

varierende praksis mellom skolene innad i kommunen, og fra én til tre skoler i hver kommune 

som har 4-dagers skoleuke.  

Skolene i Lindesnes som har 4-dagers skoleuke, lå inntil kommunesammenslåingen 1. januar 

2020 i Marnardal kommune. Det er politisk vedtatt at hele Lindesnes kommune14 skal ha 5-

dagers uke fra 1. august 2020. 

Tabell 7: Kommuner i Agder med 4-dagers skoleuke i februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skoler Trinn 

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Evje og Hornnes kommune Ja 
Evje barneskule 

1.-2. trinn 
30 29 

Hornnes barneskule 15 17 

Vegårdshei kommune Ja Vegårdshei skule 1.-4. trinn 20 34 

Hægebostad kommune Ja 
Kollemo skole 

1.-3. trinn 
13 12 

Eiken skole 12 15 

Sirdal kommune Ja 
Tonstad sjuke 

1.-4. trinn 
22 25 

Sinnes skule 4 3 

Åseral kommune Ja Årseral BU 1.-3. trinn 6 10 

Lyngdal kommune 
Nei1516 Konsmo skole 1.-2. trinn 15 16 

 Byremo skule 1.-3. trinn 11 8 

Flekkefjord kommune Nei Gyland skole 
1.-2. trinn 

3.-4. trinn annenhver uke  
8 12 

Kvinesdal17 kommune Nei Kvinlog skule 
1.-4. trinn 

5.-7. trinn annenhver uke 
6 3 

Lindesnes kommune 

Nei  Bjelland skole 1.-3. trinn 7 6 

 Laudal skole 
 

5 6 

 Øyslebø skole 16 9 

Kilde: Fylkesmannen i Agder og Utdanningsdirektoratets Skoleporten  

Det er omlag 5,4 prosent av elevene på 1. og 2. trinn i de kommunale grunnskolene i Agder som 

har 4-dagers skoleuke per februar 2020. 

                                                      
12 I Vestfold og Telemark er det 106 av 4 348 elever på 1. trinnet (2,4 %) og 104 elever av 4 462 elever på 2. trinnet 

(2,3 %) i kommunale grunnskoler som har 4-dagers skoleuke. 
13 Nå en del av Midt-Telemark kommune etter kommunesammenslåingen 1. januar 2020. 
14 1. januar 2020 ble Lindesnes slått sammen med Marnardal og Mandal til en kommune. 
15 På 1. trinn er det 190 elever og 2. trinn 205 elever som har 4-dagers skoleuke av totalt 3 511 elever på 1. trinn og 

3 781 elever på 2. trinn i de kommunale skolene i Agder. 
16 Disse skolene i Lyngdal kommune var inntil kommunesammenslåingen i Audnedal kommune. 
17 På Austedalen og Vesterdalen skole har 1.-4. trinn fri 9 onsdager i løpet av skoleåret. 

https://skoleporten.udir.no/
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Siden kartleggingen i 2015/16 har Åmli kommune i tidl. Aust-Agder avviklet 4-dagers skoleuke 

ved to barneskoler.  

I 2015/16 ble det kartlagt at det var tre skoler i Kvinesdal som hadde 4-dagers skoleuke, mens i 

februar 2020 ble det rapportert om to skoler. Utover dette er det lik praksis per februar 2020 

som det var i kartleggingen i 2015/16 av kommunene i tidl. Vest-Agder. 

2.6 Rogaland fylke 

I Rogaland har 21 av 23 kommuner 5-dagers skoleuke for alle sine elever. To kommuner har 4-

dagers skoleuke per februar 2020. I disse to kommunene er det ulik praksis mellom skolene om 

det er 4 eller 5-dagers skoleuke for de yngste elevene. Det er enten 1.-2. tinn eller 1.-3. trinn som 

har en praksis med 4-dagers skoleuke. 

Av elevene i de kommunale grunnskolene i Rogaland har 0,5 prosent av dem 1. trinnet og 0,4 

prosent av dem på 2. trinnet 4-dagers skoleuke.18 

Tabell 8: Kommuner i Rogaland med 4-dagers skoleuke i februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skoler Trinn 

Antall elever 

 

1.trinn 2.trinn 
Bjerkreim kommune Nei Vikeså skule 1-10 1.-3. trinn 13 13 

Lund kommune Nei 
Heskestad skole 1.-2. trinn 7 5 

Kielland Minde skole 1.-2. trinn 8 5 

Kilde: Fylkesmannen i Rogaland og Utdanningsdirektoratets Skoleporten  

Siden kartleggingen i 2015/16 har Suldal og Forsand kommune gått over til 5-dagers skoleuke 

for alle elever.  

I Bjerkreim kommune har Bjerkreim skule hatt en 2-årig forsøksordning med 5-dagers skoleuke 

for alle elever. Kommunestyret gjorde 4.2.2020 et vedtak om 5-dagers uke på Bjerkreim skule.  

2.7 Vestland fylke 

I Vestland har 38 av de 43 kommunene respondert på denne kartleggingen. I alt 20 kommuner 

har 5-dagers skoleuke for alle elevene. Til sammen atten kommuner har 4-dagers skoleuke, 

hvorav elleve kommuner har ordningen ved alle sine kommunale skoler med småskoletrinn. 

Antall kommunale skoler i disse kommunene varierer mellom én og syv. I de øvrige syv 

kommunene varierer det hvorvidt skolene i kommunene har 4-dagers uke for de yngste elevene 

eller ikke. Kommunene Alvar, Kinn, Lærdal, Kvinnherad og Vaksdal har alle 4-dagers uke på én av 

sine barneskoler, og det er få elever på hvert trinn ved disse skolene.  

Selje kommune er her kategorisert som 5-dagers skoleuke, selv om kommunen har 4-dagers 

skoleuke noen uker i året for elevene på 1. og 2. trinn. 

                                                      
18 I Rogaland er det ved de kommunale skolene på 1. trinn 5 947 og 2. trinn 6 177 elever.   

https://skoleporten.udir.no/
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I denne kartleggingen mangler det informasjon fra Eidfjord, Kvam herad, Osterøy, Tysnes og Ulvik 

kommune i tidl. Hordaland. Av disse hadde Tysnes 4-dagers skoleuke ved kartleggingen i 

2015/16, og organiseringen den gangen ble begrunnet med skoleskyss.   

Førde, Gaular, Jølster, og Naustdal kommune ble slått sammen ved siste 

kommunesammenslåing, og Sunnfjord kommune ble opprettet 1. januar 2020. Alle barneskolene 

i tidl. Gaular, Jølster og Naustdal kommune har per februar 2020 en organisering med 4-dagers 

uke. Det er vedtatt at alle skolene i Sunnfjorden skal gå over til 5-dagers skoleuke fra skoleåret 

2020/21. 

Av elevene på 1. og 2. trinn ved de kommunale grunnskolene i Vestland fylke, går hhv. 6,9 

prosent av elevene på 1. trinnet og 7.9 prosent på 2. trinnet på en skole med 4-dagers 

skoleuke.19 

Tabell 9: Kommuner i Vestland med 4-dagers skoleuke, februar 2020 

Kommuner 
På alle 

skoler? 
Skoler Trinn 

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Askvoll kommune Ja 

Askvoll skule 

1.-4. trinn 

19 17 

Atløy skule 4 10 

Bulandet skule 0 3 

Gjesvik skule 2 7 

Austrheim kommune Ja 

Kaland barne- og 

ungdomsskole 

1.-3. trinn 

4. trinn hver tredje uke 

12 

 

17 

 

Åras skule 
1.-3. trinn 

4. trinn annenhver uke 
21 28 

Etne kommune Ja 
Enge skule 

1.-3. trinn 

4. trinn annenhver uke 
37 43 

Skånevik skule 1.-2. trinn 11 15 

Fjaler kommune Ja 

Dingemoen skule 

1.-2.trinn 

21 33 

Flekke skule 6 5 

Guddal skule 0 0 

Våge skule  2 7 

Gloppen kommune Ja 

Breim skule 

1.-2. trinn 

14 15 

Hyen skule 4 6 

Nordstranda skule 10 16 

Sandane skule 32 34 

Gulen kommune Ja 

Brekke skule 1.-4. trinn 4 5 

Byrknes skule 1.-2. trinn 7 4 

Dalsøyra skule 1.-3. trinn 7 5 

Eivindvik skule 1.-2. trinn i 18 og 20 uker 6 4 

Hyllestad kommune Ja Hyllestad skule 1.-4. trinn 8 7 

Masfjorden kommune Ja 

Matre skule 

1.-4. trinn 

4 4 

Nordbygda skule 7 13 

Sandnes skule 8 9 

Solund kommune Ja Solund BU 1.-4. trinn 5 8 

Stryn kommune Ja 

Loen skule 

1.-2. trinn 

7 2 

Nordsida skule 5 8 

Olden skule 8 12 

Oppstryn skule 3 4 

Rand skule 3 2 

Tonning skule 42 48 

Vikane skule 6 9 

Vik kommune Ja Feios skule 1.-4. trinn 1 3 

                                                      
19 I Vestland er det på 1. trinn 487 av 7 061 (6,9%) og 2. trinn 580 av 7 330 (7,9 %) som går på skoler med 4-dagers 

uke. Vi har forutsatt at elever i kommunale grunnskoler i de 5 kommunene som ikke har svart, ikke har 4-dagers 

skoleuke. 
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Kommuner 
På alle 

skoler? 
Skoler Trinn 

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Flatbygdi skule 21 28 

Fresvik skule 3 2 

Valsvik skule 2 1 

Vangsnes skule 2 3 

Alvar kommune20 Nei Myking skule 1.-4. trinn 8 11 

Høyanger kommune Nei 
Bjordal skule 1.-4. trinn              0            2 

Lavik skule 1.-4. trinn 7 7 

Kinn kommune21 Nei Solheim skule 1.-3. trinn 0 3 

Kvinnherad kommune Nei Mauranger skule 
1.-2. trinn 

3.-4. trinn annenhver uke  
3 3 

Lærdal kommune Nei Borgund skule 
1.-2. trinn 

3. trinn annenhver uke 
2 0 

Sunnfjord kommune Nei 

Bygstad skule 

1.-4. trinn 

Avvikles i 2020/21 

12 16 

Naustdal skule 39 30 

Sande skule 26 26 

Skei skule 11 11 

Vassenden skule 17 29 

Vevring skule 1 2 

Viksdalen skule 6 2 

Vaksdal kommune Nei Eksingedalen skule 1.-2. trinn 1 1 

Kilde: Fylkesmannen i Vestland og Utdanningsdirektoratets Skoleporten   

2.8 Møre og Romsdal fylke 

I Møre og Romsdal har 21 av 26 kommuner bidratt med opplysninger til denne kartleggingen, 

hvorav 14 har 5-dagers skoleuke for alle elevene. Syv kommuner har ulike varianter av 4-dagers 

skoleuke ved én eller flere skoler eller oppvekstsentre. Stranda kommune, som har 4-dagers 

skoleuke i 26 av 38 uker for 1.-2. trinn, er også medregnet her. Det er variasjoner i hvilke trinn 

som er omfattet av ordningen. I Tingvoll kommuner er det 4-dagers skoleuke fra 1.-7. trinn. 

Tabell 10: Kommuner i Møre og Romsdal med 4-dagers skoleuke, februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skoler Trinn 

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Gjemnes kommune Ja 
Batnfjord skule 1.-3. trinn 4 7 

Angvik skule 1.-2. trinn 14 25 

Tingvoll kommune Ja 

Tingvoll BU 1.-6. trinn 12 19 

Meisingset oppvekstsenter 1.-7. trinn 3 1 

Straumsnes BU 1.-7. trinn  7 8 

Fjord kommune Nei 

Valldal skule 1 -2. trinn 8 15 

Eidsdal skule 
1.-3. trinn 

4. trinn annenhver uke 
3 6 

Molde kommune Nei Raknes skule22  1.-4. trinn23 26 23 

Rauma kommune Nei Åfarnes skule 1.-3. trinn 14 20 

Stranda kommune Nei Sunnylven skule 1.-2. trinn, 26 av 38 uker 3 3 

Volda kommune Nei 

Hornindal skule 1.-4. trinn 13 15 

Folkestad skule 1.-4. trinn 5 3 

Austefjord skule 1.-4. trinn 4 4 

Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsdirektoratets Skoleporten  

                                                      
20 Lindås kommune fram til kommunesammenslåingen 1. januar 2020. 
21 Tidl. Flora kommune  
22 Tidl. Midsund kommune 
23 Har bare elever på 1.-3. trinn ifølge fakta tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets Skoleporten.  

https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
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Kartleggingen viser at omkring 4 prosent av elevene på 1. trinn og 5 prosent på 2. trinn i Møre og 

Romsdal går på de kommunale skolene med 4-dagers skoleuke skoleåret 2019/2020.24   

Midsund kommune, som hadde 4-dagers skoleuke i 2015/16, er i dag en del av nye Molde 

kommune og dermed forklaringen på hvorfor Molde har en skole med 4-dagers skoleuke i 2020. 

Tidl. Halsa kommune, som har, og også hadde 4-dagers skoleuke i 2015/16, ble del av nye Heim 

kommune og skiftet fylke fra Møre og Romsdal til Trøndelag den 1. januar 2020. 

Av de fem25 kommunene fra Møre og Romsdal som ikke har svart, var det kun Aure som hadde 4-

dagers skoleuke i 2015/16.  

Sammenligner vi oversikten per februar 2020 med kartleggingen fra 2015/16, hadde Ørsta, 

Sykkylven og Stordal kommune også ulike varianter av 4-dagers skoleuke i 2015/16.  

2.9 Trøndelag fylke 

I Trøndelag har 23 av de 38 kommunene i fylket 5-dagers skoleuke for alle sine elever. Til 

sammen 15 kommuner har 4-dagers skoleuke i ulike varianter. Av disse har ni ordningen for alle 

offentlige barneskoler i kommunen, og antall skoler per kommune varierer mellom én og fire. De 

øvrige seks kommunene har denne organiseringen ved noen av sine barneskoler, og antall skoler 

med 4-dagers skoleuke i disse kommunene varierer også mellom én og fire skoler.  

Det er betydelige variasjoner i hvilke trinn som har 4-dagers skoleuke; For noen skoler omfatter 

dette kun 1. trinn, mens for andre gjelder det alle trinnene i barneskolen. Det er også endel 

skoler som har 4-dagers skoleuke et bestemt antall uker i året, og følgelig skifter mellom 4 og 5-

dagers skoleuker. 

I Trøndelag går 6 prosent av elevene på kommunale skoler på 1. trinn og  5,6 prosent av elevene 

på 2. trinn, på en skole med 4-dagers skoleuke per februar 2020.26 

                                                      
24 I Møre og Romsdal går det på de 13 skolene som har 4-dagers skoleuke 116 elever på 1. trinn og 149 på 2. trinn, av 

tilsammen 2 883 elevene på 1. trinn og 2 996 elever på 2. trinn i de offentlige skolene i fylket. 
25 Ålesund, Vanylven, Ulstein, Giske og Aure kommune.  
26 I Trøndelag er det 314 elever på 1. trinn og 283 i 2. trinn på de kommunale skolene med 4-dagers uke ut av 5 192 

elever på1. trinn og 5 056 elever på 2. trinn i de offentlige skolene i Trøndelag. 
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Tabell 11: Kommuner i Trøndelag med 4-dagers skoleuke i februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 
Skole Trinn 

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Flatanger kommune Ja To skoler 1.-4. trinn 8 7 

Holtålen kommune Ja To skoler 1.-4. trinn 14 20 

Høylandet kommune Ja Én BU-skole 1.-2. trinn 13 14 

Leka kommune Ja Én BU-skole 1.-4. trinn 5 4 

Midtre Gauldal kommune Ja 

Budal skole 
1.-4. trinn, 32 uker 

5.-7. trinn, 19 uker 
1 9 

Singsås skole 

1.trinn, 30 uker 

2.-3. trinn hver uke  

4. trinn, 19 uker 

12 10 

Støren barneskole 1.-2. trinn  35 38 

Sokndal barneskole 

 

1.-2. trinn 

3.-7. trinn, 19 uker 
25 29 

Namsskogan kommune Ja To skoler 1.-4. trinn 5 5 

Rennebu kommune Ja Én skole 1.-3. trinn 16 15 

Selbu kommune Ja Tre skoler 1.-4. trinn 46 35 

Tydal kommune Ja Én skole 1.-2. trinn 14 6 

Heim kommune Nei 
Ven skole 

1.4. trinn 
4 3 

Halsa BU 16 13 

Hitra kommune Nei 

Knarrlagsund 

oppvekstsenter,  
2 0 

Hemneskjela27   

Inderøy kommune Nei 

Lyngstad skole 1.-2. trinn 6 7 

Utøy skole 1.-2. trinn 8 8 

Mosvik skole 1.trinn 9 7 

Sandvollan skoler 1.trinn 19 5 

Oppdal kommune Nei To skoler28 1.-3. trinn 25 24 

Orkland kommune Nei Aa skole  3 2 

Steinkjer kommune Nei 

Malm skole 1.-7.trinn  20 17 

Folla skole 
fri noen dager i 

måneden 
8 5 

Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag og Utdanningsdirektoratets Skoleporten   

2.10 Nordland 

Mangler oppdatert informasjon. 

  

                                                      
27 Vi gjenfant ikke denne skolen i Utdanningsdirektoratets database Skoleporten 
28 Det er tre kommunale skoler med småskoletrinn i Oppdal, og vi har her forutsatt at det er Drivdalen og Midtbygda 

skole som er de skolene med færrest elever, og lokalisert utenfor sentrum, som har 4-dagers skoleuke. 

https://skoleporten.udir.no/
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2.11 Troms og Finnmark fylke 

I Troms og Finnmark fylke har 34 av 39 kommuner avgitt opplysninger til denne kartleggingen. Av 

disse har 20 kommuner 5-dagers uke for alle elever ved sine skoler. Tilsammen fjorten 

kommuner har ulike varianter av 4-dagers skoleuke.  

De seks kommunene som har 4-dagers skoleuke ved alle sine skoler med småtrinn, har mellom 

én og fem kommunale barneskoler i kommunen. De åtte kommunene som har både skoler med 

bare 5-dagers uke, og skoler med ulike varianter av 4-dagers uke, har fra én til fem kommunale 

skoler med 4-dagers skoleuke i hver kommune. I både i Nordreisa og Tromsø kommune, som 

begge har både barneskoler med 4-dagers og 5-dagers uker, er det distriktskolene i kommunen 

som har 4-dagers skoleuke.  

Oversikten fra fylkesmannen i Troms og Finnmark viser at flere av skolene har 4-dagers skoleuke 

et visst antall uker i skoleåret, der antall uker varierer mellom de ulike trinnene. Det er derfor 

betydelige variasjoner i hvordan dette er organisert og for flere skoler opplyses det om antall uker 

i året med 4-dagers skoleuke. Dette innebærer at ved noen skoler vil elever på alle trinn i 

barneskolen ha 4-dagers skoleuke et visst antall uker i året. For eksempel på Karlsøy har alle 

trinnene 4-dagers skoleuke i varierende omfang på grunn av skoleskyss.29 

Både Bardu og Karlsøy har en kombinasjon av 4- og 5-dagers uker selv for de yngste elevene, og 

kommunene er medregnet her selv om de har 4-dagers skoleuke for elevene annenhver uke i 

skoleåret. En nærmere gjennomgang viser at for noen kommuner innebærer dette annenhver uke 

for 1.-2. trinnet, mens andre kommuner har rapportert at elevene har 4-dagers uke noen dager i 

løpet av året. For enkelte kommuner omfatter ordningen mindre enn 10 elever på 1. og 2. trinnet.   

Av alle elever i kommunale skoler på 1. og 2. trinn i Troms og Finnmark skoleåret 2019/20, har 

omkring ti prosent av elevene på 1. trinn, og ti prosent av elevene på 2. trinn, en eller annen 

variant av 4-dagers skoleuke per februar 2020.30 Vi har her forutsatt at kommuner som ikke har 

svart, ikke har 4-dagers skoleuke ved noen av sine skoler. Dersom man kun ser på de som har 

det fast på timeplanen, og hver uke gjennom skoleåret, reduseres andelen til fem prosent for 1. 

og 2. trinn.31 

Storfjord kommune vil gå over til 5-dagers skoleuke fra skoleåret 2020/21.Gratangen og Kåfjord 

kommune har et forslag om femdagersuke fra og med neste skoleår. 

                                                      
29 Karlsøy kommune begrunner organiseringen med at det ikke er mulig å fordele undervisningen over 5 dager for 

disse trinnene grunnet skoleskyss. 
30 I Troms og Finnmark er det på 1. trinn 256 av 2 442 på elever i kommunale skoler i fylket (10,6 %) og på 2. trinn 

259 av 2 427 elever (10,9 %). Vi har forutsatt at kommunene som ikke har svart ikke har 4-dagers skoleuke. 
31 Antall elever som har 4-dagers skole fast på timeplanen alle skoleuker i skoleåret 2019/20 i Troms og Finnmark er 

126 på 1. trinn og 127 på andre (1. trinn 5,2 % og 2. trinn 5,2 % av elevene). 
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Tabell 12: Kommuner i Troms og Finnmark med 4-dagers skoleuke, februar 2020 

Kommune 
På alle 

skoler? 

Skoler med 4-dagers 

skoleuke 

Trinn i skoleåret 

2019/2020 

Antall elever 

1.trinn 2.trinn 

Balsfjord kommune Ja 5 skoler 1.-4. trinn 39 51 

Bardu kommune Ja 

Setermoen skole 1.-2. trinn annenhver uke 34 33 

Nedre Bardu skole 
1.-2. trinn annenhver uke 

3.-4. trinn 6 dager i året 

5 

 

1 

 

Øvre Bardu skole 1.-4. trinn annenhver uke 8 8 

Gratangen kommune Ja Gratangsbotn skole 1.-4. trinn 3 7 

Karlsøy kommune32 Ja 

Vannvåg skole 
1.-4. trinn 26 uker 

5.-7. trinn 12 uker 
2 0 

Hansnes skole 

1.-2. trinn  

3.-4. trinn 26 uker 

5.-6. trinn 14 uker 

7. trinn 14 uker 

20 

 

 

 

7 

 

 

 

Kåfjord kommune Ja 
Manndalen skole 1.-4. trinn 8 6 

Olderdalen skole 1.-4. trinn tre uker per måned 6 10 

Lavangen kommune Ja Lavangen skole 1.-4. trinn 10 17 

Alta kommune Nei Kvalfjord skole33  

4. trinn hver fredag 

6. og 7. trinn annenhver 

fredag. 

0 0 

Loppa kommune Nei Bergsfjord skole34  Gjelder alle trinn 0 1 

Målselv kommune Nei 

Karlstad oppvekstsenter 
1.-2. trinn 

3.-4. trinn annenhver uke 

7 

 

8 

 

Olsborg skole 1.-4 trinn annenhver uke 15 15 

Mellombygd kultur- og 

oppvekstsenter 

1.-2. trinn 2 av 3 uker 

3.-4. trinn – fri 8 onsdager i  

skoleåret 

10 

 

 

5 

 

 

Bjørkeng oppvekstsenter 
1.-3. trinn 

4. trinn annenhver uke 

5 

 

7 

 

Fagerlidal skole 1. trinn annenhver uke 22 29 

Nordreisa Nei 

Oksfjord 

oppvekstsenter35 

1.-4. trinn fri en fredag i 

måneden  

2 

 

2 

 

Rotsundelv skole 1.-4. trinn  2 3 

Senja kommune Nei 

Gibostad skole 

1.-4. trinn, alle unntatt 8 uker 

4.-7. trinn, alle unntatt 25 

uker 

4 

 

 

11 

 

 

Stonglandet skole36 

1.-3. trinn 

4. trinn annenhver uke 

5.-7. trinn, hver tredje uke 

4 

 

 

3 

 

 

Rossfjord skole 
1.-4. trinn, alle unntatt 8 uker 

5.-7. trinn hver 3. uke  

11 

 

12 

 

Kårvik skole 1.-4. trinn, alle unntatt 8 uker 4 4 

Vikstranda skole 
1.-3. trinn 

4.-5. trinn annenhver uke 
8 6 

Storfjord kommune Nei Hatteng skole 1.-4. trinn 13 5 

Tjeldsund kommune Nei Kongsvik skole 
1.-7. trinn – noen skolefrie 

dager per skoleår 37 
4 1 

Tromsø kommune Nei 

Hillesøyskolen 1.-4, trinn 7 6 

Kvalsund skole38 1.-4. trinn   

Lakselvbukt 1.-4. trinn 2 1 

Sjursnes skole 1.-4. trinn 1 0 

Kilde: Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Utdanningsdirektoratets Skoleporten 

  

                                                      
32 Alle trinn har 4-dagers skoleuke i varierende omfang pga. skoleskyss. 
33 Kvalfjord skole har tilsammen 6 elever på alle trinn. 4. klasse fri hver fredag, 6.- og 7. klasse annenhver fredag. 
34 Fådelt skole. Bergsfjord skole har tilsammen 6 elever på alle trinn, hvorav 4 elever på barnetrinnet. 
35 Tilsammen 15 elever på alle trinn på oppvekstsenteret. 
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Vedlegg 1. Antall elever i offentlige skole på 1. og 2. trinn, fylkesvis fordeling 

Tabellen nedenfor viser antall elever som går i hhv. 1. og 2. trinn i offentlige skoler i de ulike 

fylkene skoleåret 2019/20. Rapporteringen i Utdanningsdirektoratets database skoleporten er 

per oktober 2019 for skoleåret 2019/20 og følgelig fra før fylkessammenslåingen. Kolonnene til 

høyre viser antallet elever med 4-dagers skoleuke utfra informasjon mottatt i denne kartleggingen 

om hvilke kommuner eller skoler som har 4-dagers skoleuke for disse trinnene. 

Fylke Enhetsnavn 

2019-2020, antall elever i 

offentlige grunnskoler, per 

trinn 

Antall elever med 4-

dagers skoleuke 

ifølge kartleggingen 

per 2020 

1.trinn 2. trinn 1. trinn 2. trinn 

Oslo fylke Oslo fylke 6 822 6 902 0 0 

Viken fylke 

Akershus fylke (utgått) 7 767 7 987 

 

52 

 

 

63 

 

Buskerud fylke (utgått) 3 052 3 199 

Østfold fylke (utgått) 3 103 3 247 

Agder fylke 

Aust-Agder fylke (utgått) 1 293 1 418 

190 205 

Vest-Agder fylke (utgått) 2 218 2 363 

Rogaland fylke Rogaland fylke 5 947 6 177 28 23 

Vestfold og Telemark 

fylke 

 

Vestfold fylke (utgått) 2 618 2 695 
106 104 

Telemark fylke (utgått) 1 730 1 767 

Innlandet fylke 

Hedmark fylke (utgått) 1 844 2 042 
320 352 

Oppland fylke (utgått) 1 792 1 876 

Vestland fylke 

Hordaland fylke (utgått) 5 906 6 068 
487 

 

580 

 
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 155 1 262 

Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylke 2 883 2 996 116 149 

Trøndelag fylke Trøndelag fylke 5 192 5 056 314 283 

Nordland fylke Nordland fylke 2 532 2 519 - - 

Troms og Finnmark 

fylke 

 

Troms Romsa fylke (utgått) 1 672 1 653 25639 

(126) 

 

259 

(127) 

 Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 770 744 

Totalt40  - 58 296 59 971 1869 2018 

Totalt, minus Nordland - 55 764 57 452 - - 

Kilde: Utdanningsdirektoratets skoleporten 

                                                      
36 Timetallet skal tilpasses skolebussen. 
37 Pga. manglende midtskyss 
38 Vi gjenfinner ikke Kvalsund skole i Tromsø kommune i Skoleporten til Utdanningsdirektoratet  
39 Her er elever som har 4-dagers skoleuke noen, og ikke samtlige, uker i skoleåret også medregnet 
40 Elever på offentlige skoler på Svalbard og barneskoler i Utlandet inngår ikke her. 
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Vedlegg 2. Innbyggertall i kommuner med 4-dagers skoleuke ved samtlige 

barneskoler  

Tabellen nedenfor viser antall innbyggere i de 49 kommunene som i kartleggingen har opplyst at 

de har 4-dagers skoleuke ved samtlige av sine kommunale barneskoler/ skoler med småtrinn. 

Innbyggertallene er for 2020 og er hentet ut fra SSBs tabell 07459: Alders- og kjønnsfordeling i 

kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2020.  

Fylke Kommune Innbyggertall i 2020 

Viken Krødsherad 2 212 

Sigdal 3 467 

Vestfold og Telemark Kviteseid 2 403 

Fyresdal 1 287 

Tokke 2 201 

Vinje 3 676 

Agder Evje og Hornnes 3 634 

Vegårdshei 2 097 

Hægebostad 1 680 

Sirdal 1822 

Åseral 932 

Innlandet Alvdal kommune 2 432 

Etnedal kommune 1 279 

Lesja kommune 1 975 

Lom kommune 2 228 

Nord-Fron kommune 5 723 

Rendalen kommune 1 780 

Sør-Aurdal kommune 1 279 

Sør-Fron kommune 2 954 

Tynset kommune 5 578 

Vestre Slidre kommune 2 125 

Vågå kommune 3 570 

Vestland Austrheim kommune 2 870 

Askvoll kommune 3 011 

Etne kommune 4 062 

Fjaler kommune 2 802 

Gloppen kommune 5 854 

Gulen kommune 2 297 

Hyllestad kommune 1 328 

Masfjorden kommune 1 691 

Solund kommune 802 

Stryn kommune 7 130 

Vik kommune 2 635 

Møre og Romsdal Gjemnes 2 629 

https://www.ssb.no/statbank/table/07459/
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/
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Fylke Kommune Innbyggertall i 2020 

Tingvoll 3 025 

Trøndelag Flatanger 1 103 

Holtålen 1 981 

Høylandet 1 231 

Leka 557 

Midtre Gauldal 6 238 

Namsskogan 843 

Rennebu 2 486 

Selbu 4 062 

Tydal 769 

Troms og Finnmark Balsfjord 5 559 

Bardu 4 005 

Gratangen 1 091 

Karlsøy 2 200 

Kåfjord 2 071 

Kilde: SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/07459/  

https://www.ssb.no/statbank/table/07459/
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