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Prosjektinformasjon 
 
 
 

 

Formål:  Kartlegge hvordan skolenes økonomiske situasjon er for 
skoleåret 2021/2022. 

Dato for gjennomføring:  16. – 25. august 2021  

Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju 

Antall intervjuer: 300 

 

Utvalg: Undersøkelsen er gjennomført mot et representativt utvalg av 
rektorer i grunnskoler. Bruttoutvalg bestod av 2500 skoler. Av 
disse intervjuet vi 300.  

Vekting:  Resultatene for alle skolene er ikke vektet. 

Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-3,1 - 5,3 
prosentpoeng for hovedfrekvensene .  

Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 

Kontaktperson:  Rikke Bjurstrøm  

Respons Konsulent: Idar Eidset 

Prosjektnummer: 252394 

  



  

Innledning 
 

Respons har på vegne av Utdanningsforbundet gjennomført en undersøkelse blant grunnskolerektorer 

i Norge, for å kartlegge den økonomiske situasjonen i grunnskolene for skoleåret 2021/2022. Denne 

undersøkelsen er gjennomført på telefon mot rektorer i grunnskoler landet over. Det er 300 rektorer 

som er intervjuet.  

 

  



  

Økonomisk situasjon ved skolene 
 
Først ba vi rektorene å vurdere den økonomiske situasjonen for skolen de styrer for skoleåret 
2021/2022.  
 
Hvordan vil du karakterisere den økonomiske situasjonen for skolen din dette skoleåret (2021/2022)? 
Er den økonomiske situasjonen… 
 
LES OPP 1-5 

 
 
Til sammen 25 % av rektorene karakteriserer den økonomiske situasjonen for skolen sin som svært 
eller nokså god for skoleåret som nå er startet. 42 % oppgir at situasjonen verken er god eller dårlig, 
mens 33 % svarer at den er svært eller nokså dårlig.  
 
Det er flest rektorer i de mindre kommunene som melder om at situasjonen er svært eller nokså god 
(32 %), mens denne andelen er 16 % blant rektorene i kommuner med mellom 10-50.000 innbyggere 
svarer det samme. Blant rektorene i de største kommunene er det 24 % som vurderer økonomien som 
god.. Det ser altså ut som at det er blant rektorene i de mellomstore kommunene som er minst 
fornøyd med den økonomiske situasjonen. 46 % av disse svarer at økonomien for dette skoleåret er 
svært eller nokså dårlig, mens tilsvarende andel blant rektorene i de største kommunene (mer enn 
50.000 innbyggere) er 35 %. Blant rektorene i de minste kommunene (under 10.000 innbyggere) er 
det 23 % som karakteriserer økonomien som dårlig. 
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Under koronapandemien har de fleste skolene hatt ekstrautgifter forrige skoleår som følge av 
koronapandemien. I en undersøkelse vi gjennomførte i mars var det bare 2 % av grunnskolene som 
oppga at de ikke hadde hatt ekstrautgifter. 22 % av dem hadde da ikke fått kompensert disse utgiftene 
fra kommunen. Vi spurte derfor i hvilken grad man nå hadde fått kompensert disse ekstrautgiftene. 
  
I hvilken grad har skolen du er leder for fått kompensert ekstrautgiftene som koronapandemien har 
påført skolen i forrige skoleår (2020/2021) 
 
LES OPP 1-4 

 
 
Vi ser at 74 % av grunnskolene i stor eller noen grad har fått ekstrautgiftene som pandemien påførte 
dem forrige skoleår, kompensert. Det er likevel 16 % som bare i liten grad har fått dette kompensert, 
mens 8 % ennå ikke har fått noe av det kompensert. 
 
Det er skolene på Østlandet som i størst grad har fått ekstrautgiftene kompensert (79 % i stor eller 
noen grad)), mens skolene på Sør- og Vestlandet i minst grad har fått dette kompensert (68 % i stor 
eller noen grad). Det er videre skolene i de største kommunene som kommer best ut. Der har til 
sammen 90 % av skolene i stor eller noen grad fått kompensert for ekstrautgiftene, mens denne 
andelen er 68 % blant de øvrige skolene. 
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Til slutt spurte vi om skolene har fått redusert budsjettet for 2021/2022 sammenlignet med året før. 
 
Har skolen din fått redusert budsjettene for skoleåret 2021/2022 sammenliknet med året før?  
 

 
 
Omtrent halvparten (49%) av rektorene i undersøkelsen oppgir at de har fått redusert budsjettene for 
dette skoleåret sammenlignet med året før. 45 % svarer imidlertid at budsjettet ikke er redusert. 
 
Det er i de mindre og mellomstore kommunene at flest oppgir at skolen deres har fått redusert 
budsjettet for dette året. I disse kommunene svarer henholdsvis 52 og 56 % at budsjettene er 
redusert, Blant rektorene i de største kommunene er det 34 % som har fått budsjettene redusert. 
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