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Høringsuttalelse fra FAU Hole ungdomsskole (HUS) til budsjettforslag for 2022
1. Driftsmidler
Elevbehovene neste år blir større med økt innslag av ekstra sårbare elever, som krever 1-til-1-undervisning. Riktig
kompetanse er avgjørende, noe som medfører økte kostnader til bemanning. Det koster mer å få riktig kompetanse i dag
enn det har vært. For elevene som kommer fra 7. trinn og skal inn i 8. til høsten, er man kjent med at vil kreve mer
ressurser enn det behovet 10. trinn har i dag.
Budsjettet og sparetiltakene som er satt med bakgrunn i dette, vil senke kvaliteten i ordinær klasseromsundervisning og
ikke stå i samsvar med ambisjonene som gjelder for Holeskolen. Vi stiller oss sterkt kritisk til at et foreslått
innsparingstiltak er å redusere lønnsutgifter ved å kutte i bemanningen.
For å opprettholde tilsvarende drift som i dag, må budsjettet tilføres kr 1.000.000 til lærerressurser, som tilsvarer 1,5
pedagogstilling.
Konklusjon: FAU mener at budsjettrammen innen drift må økes betydelig for å ivareta krav til økt bemanning andre
halvår 2022, og sikre ivaretakelse av de ekstra sårbare elevene uten at det går ut over de øvrige elevene.
2. Helsesykepleier/psykolog
Vi forstår at HUS har gått fra å ha en helsesykepleier og psykolog 3 dager i uken i en tid med moderate tilstander, til å
ha en omplassert fysioterapeut som er tilgjengelig høyst 2 ganger i uken i en veldig krevende tid med COVID 19.
Dette er ikke i henhold til krav fra Helsedirektoratet til skolehelsetjenesten, jf.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520ar/samhandling-med-skole.
Vi kan for eksempel ikke se at skolehelsetjenesten i dag har et systemrettet samarbeid med skolen hvor de tilbyr hjelp
til undervisning eller planlagte samtaler rundt seksualundervisning, oppfølging av elever med stort fravær eller at det er
noen tiltak på gang for å sikre det psykososiale miljøet. Det vil også være vanskelig for ungdom å få den akutte hjelpen
de tidligere enkelt har fått ved at helsesykepleier, som er en kjent person som elevene har tillit til, alltid er tilgjengelig
til oppsatte tider. Dette ser vi på som alvorlig og anser ikke kommunen for å imøtekomme sin plikt til å tilby forsvarlige
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Konklusjon: FAU mener at det i budsjettet må legges opp til en styrking av helsesykepleier-tilbudet på HUS.
3. Utvidelse av HUS
FAU ser det som svært positivt at det er innarbeidet midler til etablering av økt kapasitet og utbygging av HUS. Slik
situasjonen er i dag, med modulbygg - med ytterligere et nytt bygg i 2023 - gjør at uteområdene blir veldig innskrenket,
samt at lærere og elever mister tilhørigheten til resten av skolen.
Allerede i dag har manglende bygningsfasiliteter medført at 8. og 9. trinn har mistet FYSAK som valgfag. Det er svært
viktig at skolen sikres fasiliteter og arealer for fysiske fag og ikke bare for teoretiske fag. Fysisk aktivitet er som kjent
avgjørende for hukommelse, læringsevne, kreativitet, mindre stress og god fysisk og mental helse. Det er anbefalt at
elevene gis minimum én time fysisk aktivitet per dag i skoletiden.
Konklusjon: FAU legger til grunn og forventer at utbyggingen blir gjennomført i samsvar med økonomiplanen.
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