
 

 

Sagstua 24.11.19 

 

Kommentarer til budsjettkutt i oppvekst fra Utdanningsforbundet. 

 

Bekymret over oppvekstleders vakante stilling. 

Vi er bekymret over hvem som skal være talsperson for oppvekst og kjempe for vår etat i 
fremtidige forhandlinger og saker. Oppvekstleders kompetanse både i forhold til lovverk og 
retningslinjer, samt skole og barnehage generelt er noe vi er bekymret over at ikke er en del 
av kommuneadministrasjon. Når Rådmann gir signaler om at stillingen skal delegeres på 
flere ansatte er vi bekymret over i hvor stor grad disse klarer å jobbe for og se hele etaten 
under et, samt hvem som skal ha ansvar for å følge opp de langsiktige planene og 
utviklingsarbeidet. I opplæringsloven §13-1, fjerde ledd står det at «Kommunen skal ha 
skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.» Hvordan er dette 
ivaretatt, når vi ikke har oppvekstleder? 
Vi mener også at kommunen sender et dårlig signal når de velger å nedprioritere lederen for 

den yngre generasjonen. 

Forventninger/kvalitet og muligheter til å gjøre en god jobb for de ansatte. 

Det påpekes at vi ligger over kravet til bemanningsnormen og lærernormen, men dette er 

ikke realiteten. På papiret når alle til enhver tid er på jobb ligger vi innenfor, men her er det 

blant annet ikke tatt hensyn til den lange åpningstida til dagens barnehager. Undersøkelse 

gjort av Utdanningsforbundet Hedmark for noen år siden viser at alle ansatte er på jobb 

samtidig i underkant av tre timer hver dag midt på dagen. Dette skyldes sykdom, 

ferieavvikling, møteavvikling, pauser og bhg.lærernes plantid. I tillegg er det flere 

satsningsområder både i barnehage og skole, dette krever en del kurs og møtevirksomhet. 

Skolen ligger nok heller ikke innenfor lærernormen om man ser på den bemanningen som 

faktisk er tilstede til enhver tid. For også i skolen er det fravær lik årsakene som nevnt over 

for barnehage. Det er også viktig å påpeke at lærernormen viser et gjennomsnitt, små 

grupper kan gjøre utslag som ikke gjenspeiler virkeligheten. Kutt helt ned til minstenorm og 

ingenting på vikarbudsjett vil bidra til at kvaliteten i barnehage og skole svekkes. Muligheten 

til å være tett på og tidlig innsats svekkes også ytterligere og dette vil ramme barna med det 

største behovet. 

Det er viktig å nevne at barn og ungdom ikke er tall, men mennesker. Mennesker med ulike 

behov. 15 barn er ikke nødvendigvis det samme som 15 barn. Det er individuelle forskjeller 

og antall barn i en gruppe sier ikke nødvendigvis noe om hvor krevende eller lite krevende 



gruppa er som helhet. I Nord-Odal er det mange beredskapshjem og barn som blir plassert i 

disse hjemmene krever mye ressurser. Det er også flere elever med særskilt behov, som 

krever en voksen alene. Fravær vet vi fører til sammenslåing av grupper, det blir store 

grupper med en lærer i klasserommet, noe som går utover kvaliteten på tilbudet til barna. 

Med budsjettkutt som skissert har Rådmann kommentert at det vil svekke kvaliteten i skole 

og barnehage. Hvem tenker politikerne at disse kvalitetskuttene skal gå utover? Ofte er det 

de forebyggende tiltakene som kuttes først. I tillegg opplever vi ofte at det er barn med 

spesielle behov som mister sin nødvendige oppfølging. Hvilke konsekvenser vil dette få? Vil 

dette gi en dominoeffekt som bidrar til flere paragraf 9a saker? I Garvik er det for eksempel 

foreslått å sette miljøterapeut-stillingen vakant. Alle barn trenger å bli sett hver dag og få 

undervisning tilpasset sitt nivå. Med for få voksne blir dette svært krevende å få til. Økt 

press, for høyt press over tid, dårligere trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte kan i ytterste 

konsekvens føre til økt sykefravær. Trivsel, samt tid og mulighet til å utføre yrket sitt på en 

skikkelig måte er viktig for alle arbeidstakere. Et eventuelt økt sykefravær vil bli dyrt for 

kommunen og det vil bidra til at kvaliteten på skolens og barnehagens tjenester blir 

dårligere. I tillegg vil dette vil arbeidsmiljøet påvirkes negativt.  

Det er ikke bare innen oppvekst det kuttes, det kuttes også innenfor andre yrkesgrupper i 

kommunen. Dette har resultert i at ansatte innen skole og barnehage jevnlig utfører 

arbeidsoppgaver til andre yrkesgrupper. Er dette virkelig god bruk av kompetansen til de 

ansatte og er det hensiktsmessig, lønnsomt og lurt å bruke pedagogers tid til å utføre 

oppgaver som burde vært gjort av andre yrkesgrupper som vaktmestre, renhold og 

skolesekretærer? Hadde det ikke vært bedre at det pedagogiske personale fikk bruke all sin 

tid på det pedagogiske arbeidet? I tillegg settes som nevnt flere stillinger vakante. I Garvik er 

også SFO-lederstillingen foreslått og settes vakant. Vi ønsker å gjøre politikerne 

oppmerksomme på stortingsmelding 6, kap 8 om SFO, kvalitet og forventninger. Her 

kommer regjeringen med tiltak og tydelige forventinger til kommunens SFO-tilbud. Vi undres 

over hvordan dette vil være mulig å innfri uten pedagogisk personale. 

Nord-Odal kommune har flere satsningsområder. Både kultur for læring og 

realfagssatsningen er områder som krever oppfølging. Med fremlagte budsjettkutt lurer vi 

på om dette lar seg følge opp. Har vi råd til å sende ansatte på kurs og møter som dette vil 

kreve? Dette barnehage- og skoleåret har vi erfart at det ikke settes inn vikarer ved fravær 

og grupper slås sammen, i tillegg opplever vi at når det settes inn vikarer i skoletimene settes 

det inn fagarbeidere istedenfor tilgjengelige lærere. Antagelig fordi dette er billigere. Dette 

mener vi bidrar til å svekke kvaliteten i barnehage og skole, særlig for barna med spesielle 

behov og for barna som trenger ekstra tilpasninger. 

Alle læreplanene i skolen er fornyet og skal trinnvis tas i bruk og være gjeldene fra skolestart 

2020. Denne innføringen er skoleeier og skolenes ansvar. Det er gitt tydelig beskjed om at 

det skal skje en endring i skolene som elevene skal merke da fornyelsen innebærer store 

endringer i fagenes innhold. Hvordan er det tenkt at de ansatte skal få til dette i tillegg til de 

eksisterende arbeidsoppgavene når bemanningen svekkes ytterligere? Det krever både økt 

samarbeid og tid for å få til denne endringen som vi er pålagt gjennom fagfornyelsen. 



Politikernes ansvar 

Er politikerne klar over sitt ansvar som skoleeier, barnehageeier og arbeidsgiver? Mye av 

ansvaret er selvsagt delegert ned til Rådmann og ulike etater, men som øverste myndighet i 

kommunen er det politikernes ansvar at barnehage og skole blir drevet etter gjeldende 

rammer, lover og regler. Med tanke på budsjettkuttene som er lagt frem så lurer vi på 

hvordan politikerne har tenkt å sørge for at kvaliteten i skolene og barnehagene i Nord-Odal 

opprettholdes. Vi er meget bekymret over at barn og unge skal ta størsteparten av kuttene. 

Hvilke konsekvenser vil dette gi for den oppvoksende slekt i Nord-Odal? Er det forsvarlig å 

svekke kvaliteten i barnehagen som skal danne grunnlaget for den oppvoksende slekt? 

Vi håper politikerne setter seg inn i stortingsmelding 6 – Tett på- tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i skole, barnehage og SFO. Denne stiller nemlig store krav til 

kommunenes system for forebygging. 

 

Vår konklusjon er at om budsjettkuttene gjennomføres slik de er lagt frem vil dette i stor 

grad påvirke kvaliteten i barnehagene og skolene. Det vil også påvirke oppfølgingen og 

tilpasningene som er nødvendig for de ulike barna og særlig for barn med spesielle behov og 

for barn som trenger ekstra tilpasninger. Muligheten til å være tett på og tidlig innsats 

svekkes også ytterligere og dette vil også ramme barna med det største behovet. Økt press, 

for høyt press over tid, dårligere trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte kan også i ytterste 

konsekvens føre til økt sykefravær. 

 


