
Øyer kommune 

v/kommunestyret  

Kongsvegen 325 

2636  ØYER 

 

 

 

 

Solvang skole  

v/FAU 

Hundervegen 76 

2636  ØYER          01.12.22 

 

 

 

 

 

 

Økonomiplan 2023 – 2026, innstilling til kommunestyret 

 

Viser til «Økonomiplan 2023 – 2026», med offentlig høring. Gjennomført FAU – møte ved 
Solvang skole 21. november hvor økonomiplanen med innsparingstiltakene ble drøftet.  
 

FAU merker seg at det er lagt inn forslag om økte SFO – satser fra 2023. Kommunen vurderer 

makspris. Til tross for at Øyer kommune har et lavere prisnivå enn nabokommunene, mener 

vi en prisøkning vil medføre at færre familier har økonomiske rammer for å benytte seg av 

SFO. Sett i sammenheng med dagens økte prisnivå, og hvordan dette berammer familier, 

mener vi økte SFO priser er uhensiktsmessig. Det jobbes allerede i dag med å forbedre SFO – 

tilbudet ved Solvang skole, og ved økt pris vil kravet om målrettet aktivitet og mattilbud bli 

et større krav fra foresatte. Vi stiller dermed spørsmålstegn ved hva vi får ved økt pris (eks 

mat, aktiviteter, inkludert ferie SFO). Ifølge Udir skal SFO legge til rette for lek, kultur- og 

fritidsaktiviteter, samt gi omsorg og tilsyn. Vi mener de barna som ikke har SFO plass pga 

økte satser ikke får mulighet til å utvikle seg gjennom det SFO legger til rette for. 

Regjerningen innførte 12 timers gratis SFO for elever på 1. trinn, fra skoleåret 22/23. Dette 

på bakgrunn av en sterkere fellesskole med inkludering, mestring og læring. Prisnivået bør 

ikke økes, nettopp på grunn av disse momentene.   

 

Ett ytterligere innsparingstiltak ved Solvang skole er at to årsverk ikke blir erstattet etter 

naturlig avgang (fom 01.08.23). FAU mener at dette vil medføre økt slitasje på andre ansatte, 

men også redusert voksentetthet. Økonomiplanen viser til at tidlig innsats er en sterk føring i 

lovverket, og at det i dette tilfellet vil ramme mellomtrinnet hardest. Vi mener det må 



vurderes grundig om dette innsparingstiltaket er klokt. Trygghet er viktig for å lære, som 

Melding til Stortinget «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap» belyser. Vi stiller 

oss undrende til hvordan elevene blir sett og ivaretatt med trygghet når det er færre voksne 

til stede? Samme stortingsmelding viser til at grunnlaget for læring og utvikling dannes når 

barna er små, og legger grunnlaget for hvordan man lykkes videre i livet. Opplæringsloven 

§9A er tydelig på at alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer 

helse, trivsel og læring. I dette momentet viser vi til at Øyer kommune i 2021 satte av en 

lavere andel (21,4%) av budsjettet til kostnader i grunnskolen, enn det Innlandet 

fylkeskommune (22,3%) og Norge (23,6%) gjorde. Hvilken andel som nå forslås avsatt til 

grunnskolen kjenner vi ikke til, men vi mener at det på generelt grunnlag samt ivaretagelse 

av Opplæringsloven ikke kan skje noen ytterligere reduksjon.  

 

I budsjettet for 2022 ble det gjennomført tiltak for å komme ned på vedtatt budsjettramme. 

Det ble blant annet redusert fra fem 1:1 elever til to 1:1 elever, og det ble ikke tilført midler 

til elever med helsemessige utfordringer som trengte oppfølging av voksne. Dette skulle 

løses innenfor tildeling pr elev. Derimot viste disse forutsetningen vanskelige å følge opp i 

praksis, som har medført en negativ inngang til 2022. Skolen hadde store utgifter både på 

spesialpedagogiske tiltak, og ansatte som fulgte enkeltelever (i undervisning og gjennom 

skoledagen). Vi vil understreke at spesialundervisning er lovpålagt, med forankring i 

sakkyndige vurderinger fra PPT. FAU mener at skolen må få økonomiske rammer som kan 

brukes på de elevene som trenger mer hjelp, også de som ikke har spesialundervisning. I 

tillegg har skolen behov for utstyr, hjelpemidler og tilpassing av bygningsmassen. 

Opplæringsloven tydeliggjør at elever på 1. – 4. trinn som står i far for å bli hengende etter i 

grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving og regning), raskt skal få tilbud om intensiv 

opplæring. Forskjellene i læringsutbytte mellom elever blir forsterket utover i læringsløpet. 

Stortingsmelding 6 (2019 – 2020) viser til at tidlig innsats og inkluderende fellesskap er 

vesentlig for å sikre at barn kan nå sine ambisjoner. Ansatte med god kompetanse og nære 

relasjoner til barna er helt avgjørende for inkluderende og godt utdanningsløp. Vi mener at 

det er vanskelig å oppnå disse føringene når skolen ikke får tilført midler til barn med 

helsemessige utfordringer som trenger oppfølging av voksne, eller tilpasset undervisning 

generelt.  

 
Vikarposten ved Solvang skole, etter det vi kjenner til har det blitt brukt ca 600 000,- på 

vikarer i 2021. Med et sykefravær på 12% antar vi at en del av fraværet har blitt løst ved å 

omdisponere ressurser. Det vil si at mye av fraværet har blitt dekt opp uten å bruke penger 

på vikarer. Hvis dette stemmer, er vi bekymret for om kuttet/innsparingstiltaket som vil gi 

410 000,- mindre til vikarbruk, kombinert med at to årsverk forsvinner i løpet av 2022, gjør 

det mulig å ha det påkrevde antallet lærere til stede. Det vil være kostnadsbesparende og 

mindre sårbart for elever og ansatte om skolen har en større ramme/årsverk, som kan 

brukes ved sykdom eller fravær. Dette er det ikke rom for i budsjettet for 2023. Skolen har pr 



dags dato ingen ting å gå på ved sykdom. Vikarer som brukes utenfra skolen er 

kostnadsmessig dyrere, men nødvendig da skolen ikke har egne ressurser, som igjen tærer 

på grunnbemanningen. 1. trinn er et veldig stort kull, og vi har inntrykk av at det skulle vært 

enda en kontaktlærer som følger opp dette trinnet. Alle trinn burde hatt to pedagoger pr 

klasse.  

 

Det er positivt at det er lagt inn en 100% - stilling til arbeid med flyktninger, som er fordelt 

mellom de tre skolene. Vi mener dette relevant da elevene har samme rettigheter som 

andre elever i skolen, samt tilpasset opplæring. Minoritetsspråklige elever kan i tillegg ha 

rett til særskilt språkopplæring. Vi håper det er tenkt på at disse elevene også trenger lærer i 

morsmålsopplæring.   

 

Øyer kommune har flere overordna mål. For grunnskolen er tverrfaglig samarbeid og 

forebygging sentralt. Oppvekstsektoren har målsetning om at barna skal være glade, trygge, 

robuste og mestre livet. For å oppnå dette er det i økonomiplanen nevnt at man må jobbe 

helsefremmende og forebyggende. Tjenestene må ha et blikk for den psykiske helsen til barn 

og unge, samt ha kapasitet til oppfølging. I tillegg kommer det tydelig fram i den nye 

rammeplanen at det sosiale er like viktig som det faglige. Når vi vet at Solvang skole skal 

spare to stillinger, stiller vi oss kritiske til om denne målsetningen blir ivaretatt, er det 

tilstrekkelig kapasitet til oppfølging? Selv om normen for voksentetthet er ivaretatt, er det 

ikke ensbetydende med at elevene er trygge og at de ansatte har kapasitet til oppfølging. 

FAU er kjent med at det ledelsen bruker seg selv for å dekke opp vikartimer. Vi mener at 

skolens ramme må økes. 

 

På første FAU – møte denne høsten var svømmeopplæringen tema. Forrige skoleår hadde 

vanntemperaturen i bassenget på Øyer Ungdomsskole vært så lav at enkelte økter med 

svømmeundervisning ikke kunne gjennomføres. Vi konkluderte med at FAU ville belyse dette 

i innstillingen. Vårt ønske er at elevene får ytterligere svømmeundervisning, med særlig 

fokus på livredning. Rammefaktorene må være til stede, som varmt vann, som det ikke alltid 

har vært.  Det må også være med en mann i guttegarderoben. At elevene lærer seg å 

svømme er både et helsefremmende og forebyggende tiltak. For å få gjennomført god 

svømmeopplæring må rammefaktorene økes.  

 

Vi er takknemlige for at det blir ansatt en person som jobber med flyktninger, men vi stiller 

oss undrende til at to stillinger ved skolen ikke blir erstattet. FAU mener at mindre 

voksentetthet har mange uheldige konsekvenser for elevene. På kort sikt vil det få 

konsekvenser som redusert psykososialt miljø, redusert læring og læringsutbytte. Elevene 

får ikke nok faglig grunnlag for neste nivå i grunnskolen, og vil etter grunnskolen også henge 

etter faglig. Elever som ikke har det godt sosialt på skolen, vil også kunne streve med læring. 

En konsekvens av redusert voksentetthet vil også kunne føre til flere 9A – saker, som utløser 

skolens aktivitetsplikt på enkeltelever. FAU mener skolen bør få så gode økonomiske 



rammer, så alle elever har det godt på skolen, og gis mulighet til å mestre skolehverdagen 

både faglig og sosialt. Lite voksentetthet har mange konsekvenser for elevene, kortsikte og 

langsiktige, men det tærer også på de ansatte. Vi er klare på at kommunen må tenke 

forebygging, som er kostnadsbesparende. I motsatt fall må det «repareres» når barnet blir 

eldre, som er samfunnsøkonomisk kostbart. Effekten av forebygging ser vi om flere år, og er 

vanskelig å måle, men gode økonomiske rammer hvor man har mulighet til tidlig innsats 

lønner seg på sikt.  

 

FAU er kjent med at foresatte i flere klasser er bekymret over at elevene ikke blir fulgt godt 

nok opp på skolen, faglig og sosialt. Denne høsten har det vært et trinn som har løftet 

bekymring angående fysisk uro, ustabilitet i ansattgruppa og svake leseferdigheter inn til 

FAU.  

 

Vi håper Øyer kommune har evaluert godt de innsparingstiltak som ble gjort for Solvang 

skole i 2022, og finner gode økonomiske rammer for skolen videre. Vi ber om at videreføring 

av stillingene vurderes på nytt og at den økonomiske rammen for skolen økes.    

 

Vi ber kommunestyret om tilbakemelding til FAU innen 01.01.23.   

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Anne Lynn Gelacio Lobo og Randi Melbø 

På vegne av FAU ved Solvang skole 

Leder/referent 


