Hemsedal 12/11-2019
Til Rådmann, Oppvekstsjef og Hovedutvalg for Livsløp,

FAU ved Hemsedal barne- og ungdomsskole har blitt kjent med at det har blitt sendt
bekymringsmelding fra lærere og assistenter ved skolen rundt ressurssituasjonen framover. I den
sammenheng ønsker FAU å ytterligere forsterke dette ved å gi vår støtte og ytre vår bekymring.
Vi er klar over at det skal spares penger i Hemsedal i kommende år, men ønsker å rette stor
bekymring mot at dette skal gå ut over våre barn. Det ble i sist møte i samarbeidsutvalget på skolen
informert om at 1,5 stilling som går ut i permisjon ikke er planlagt erstattet og hvordan man har gått
fram for løse dette. Ved gjennomgangen ser vi at dette ikke har vært en enkel prosess og heller ikke
noe man har tatt lett på. Det har vært snakket om fra flere hold at det har vært en god start på
skoleåret og at man ser bra resultater for elevgruppa. Dette er noe vi frykter vil endre seg når man
velger å spare i skolen og «ta ressurser» fra grupper som det går bra med pr nå. Dette er etter vår
mening et risikoprosjekt man ikke aner virkningen av. Selv i prosessen med å spare penger for
kommunen er vi ikke villige til å risikere våre barns hverdag og utdanning.
I følge UDIR sin statistikk for spesialundervisning har man i Norge de siste årene et ganske stabilt tall
på 8% av elevmassen som får spesialundervisning. I Hemsedal er det nå 17% med vedtak om
spesialundervisning. Det har vært en økning, da man i sist tilstandsrapport viser til et tall på 8%, så at
man har bedt om en økning i ressurser for spesialundervisning er ikke uten grunn. Med mindre
ressurser pr trinn risikerer man at at behovet for spesialundervisning øker ytterligere, noe lærerne
har uttrykt bekymring for i sitt brev. I tilstandsrapporten fra mars-18 under punkt 6.1.4 står det
referert til en rapport fra KS som sier at den viktigste driveren for behov for økt spesialundervisning
er «pressa økonomi i kommunesektoren». Noe som er med på å forsterke vår bekymring.
Ungdata-, elev- og foreldreundersøkelser ved skolen de siste årene viser at det er mange områder
man trenger å jobbe godt med framover i skolen. Det trengs ressurser i skolen og vi skjønner godt de
ansattes bekymring når man mister mulighet for å ved like det arbeidet som nå gjøres.
Vi er takknemlige for den innsatsen lærere og assistenter legger inn hver eneste dag og blir bekymret
når vi leser at noen nå vurderer om de orker å fortsette! Vi trenger de dyktige lærere og assistenter
vi har – det er ingen å miste. Når de roper varsko om både egen arbeidssituasjon og læringsvilkårene
for barna våre – da må vi alle lytte! Selv om det er gjort et forsøk på å bidra til å redusere kostander,
betyr ikke dette at det er riktig. Vi håper at man nå i budsjettprosessen lytter godt til de som er
bekymret.
Det skal spares i kommunen – men i skolen har vi ingen penger å spare. Det er på tide å gjøre et løft
når det gjelder satsning på skolen – ikke bare når det gjelder den fysiske bygningen, men i nok penger
til nok ressurser for å kunne bedre de områdene man må jobbe med. Det er viktig at de får det de har
behov for og at man har litt å gå på for å sette inn ekstra krutt når det trengs.
Skolen er ikke det som skal drives på sparebluss.
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