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Økonomiplan 2022 – 2025, innstilling til kommunestyret 
 
Viser til «Økonomiplan 2022 – 2025», med offentlig høring. FAU ved Solvang skole gjennomførte 
møte onsdag 24. november for å drøfte innsparingstiltakene ved skolen.  
 
Når det gjelder kutt i to pedagogstillinger ved skolen, merker vi oss at formannskapet innstiller på at 
pedagogstillingene opprettholdes i 2022 – 23, og at behovet vurderes på nytt etter to år. Vi er 
takknemlige for at disse stillingene ikke berammes nå, og at begrunnelsen er voksentetthet og tidlig 
innsats. Det forventes en befolkningsvekst i kommunen i årene framover, som også bidrar til en 
elevvekst i grunnskolen. Vi mener at kommunen må gjennomføre en grundig gjennomgang av 
eventuelle kutt i pedagogstillingene etter to år. Vi undrer oss over om det er forsvarlig å redusere 
med en økende elevgruppe i grunnskolen. Vi har et ønske om at den økonomiske rammen for skolens 
personell økes, for å slippe usikkerhet og den belastning det medfører i personalgruppa.  
 
Det fremmes at Solvang skole reduserer med morsmålslærer i 20% stilling. 7% av denne ressursen er 
satt av til russisk morsmålsundervisning, uten at det pr dags dato er behov for dette på Solvang. Den 
resterende prosenten er satt av til andre morsmål. Det er lovfestet i «Lov om grunnskolen…» at 
elever med annet morsmål har rett til særskilt morsmålsopplæring.  Morsmålsopplæring vil være 
positiv for å fremme det psykososiale miljøet på skolen, og skape trygghet for den enkelte elev. Om 
det finnes midler i Øyer kommune for bosetting av flykninger, kan de eventuelt brukes til å bevare 
morsmålslærer? 
 
Under «driftsnivå oppvekst» er det gjort noen tiltak for å komme ned på vedtatt budsjettramme. 
Forslag om å redusere fra fem 1:1 elever til to 1:1 elever. Det er heller ikke tilført midler til elever 
som trenger oppfølging av voksne med bakgrunn i helsemessige utfordringer. For det første tolker vi 
at disse elevene som benevnes som trenger 1:1, må være elever som ikke har tilfredsstillende 
utbytte av ordinært opplæringstilbud, dvs lovpålagt spesialundervisning. Ei sakkyndig vurdering av 
PPT skal ligge til grunn, disse vurderingene blir gjort av sakkyndige, og kommunen bør ha lit til disse 
vurderingene. Det er svært bekymringsfullt at det ikke blir tilført midler til elever som trenger 
oppfølging av voksne for sine helsemessige utfordringer. Er det faglig forsvarlig at disse elevene skal 
ivaretas uten ekstra voksenstøtte? Disse elevene har som alle andre elever rett på et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring. Hvordan er det tenkt at dette skal ivaretas 
uten ekstra støtte? Uten ekstra økonomisk bevilgning vil det i første omgang beramme elevene, men 



også det pedagogiske personalet. Her mener vi det må settes av midler til den kompetansen som 
trengs i skolen. FAU er bekymret, og ber om at kommunestyre drøfter dette godt.   
 
Vi merker oss at Ipad fases ut for 1. – 3. trinn. Vi har fått informasjon fra rektor om at de elevene som 

allerede har Ipad får fortsette videre bruk, og at denne ordningen vil beramme neste 1. trinn. Vi 

stiller spørsmåltegn ved om det er tenkt gjennom hvilken undervisningsverktøy som skal brukes ved 

en ytterligere nedstendig ved skolen. Vi ber om at det blir drøftet i kommunestyret.  

 

FAU registrerer at svømmeopplæringa flyttes fra Jorekstad til Ungdomsskolen. Vi synes 

svømmeopplæringa på Jorekstad har fungert godt, men har forståelse for at denne blir flyttet.  

 

Vi har fått tilbakemelding fra rektor og ansatte fra skolen at det er svært ønskelig med større 

forutsigbarhet i rammebetingelsene for de ansatte. Det oppleves som belastende og lite forutsigbart 

å ikke vite hvordan personalkabalen blir før i desember. Både de ansatte og ledelsen vil naturlig nok 

kjenne på dette som vanskelig, da man ikke er sikker på om man har jobb eller har nok ansatte.  

 

FAU er takknemlige for at kutt i to pedagogstillinger ikke gjennomføres nå. Vi er svært bekymret for 

at kuttene vil beramme enkeltelever med behov for 1:1 og elever med helsemessige utfordringer. 

Melding til Stortinget «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap» peker på trygghet som et 

viktig element for å kunne lære. Hvor er ivaretagelsen for den tidlige innsatsen og tryggheten for 

disse elevene? Tidlig innsats betyr at skolene skal kunne forebygge utfordringer, og tiltak settes inn. I 

meldingen kommer det fram at grunnlaget for utvikling og læring dannes i barnas første leveår. Dette 

legger grunnlaget for hvordan man lykkes videre i livet. Vi mener at det derfor er viktig at alle barn 

får et godt tilpasset pedagogisk tilbud gjennom grunnskolen, som også er lovfestet i Opplæringslova. 

Det er en gang slik at det er kostnadsbesparende å forebygge fremfor å reparere. Vi ber om at 

kommunestyret gir FAU et tilsvar etter økonomiplanen har vært drøftet i kommunestyret.  
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