
Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Sundvollen 

oppvekstsenter til Årsbudsjett 2019- økonomiplan 2019-

2022- Hole kommune. 

 

Samarbeidsutvalget ved Sundvollen oppvekstsenter stiller seg i all hovedsak positiv til forslag til 

budsjett. Det er en lettelse for alle medlemmer at det ikke legges opp til ytterligere innstramminger 

for kommende periode og de ansatte kan konsentrere seg om å levere god kvalitet til barna.  Til tross 

for dette har vi allikevel noen punkter vi ønsker å belyse;  

SFO har ved forrige budsjett opplevd store innskrenkninger og vi har nå en voksentetthet på 20 barn 

pr voksen. Dette er på kanten av hva vi opplever som forsvarlig og det har i løpet av inneværende 

skoleår blitt rapportert flere uønskede hendelser som blant annet har handlet om sikkerheten til 

barna. Den lave voksentettheten gjør det også meget sårbart ved sykdom blant de ansatte. Dette 

temaet har også skapt bekymringer ved skolens FAU. Det råder en generell enighet i både SU og FAU 

om at de ansatte på SFO gjør en meget god jobb til tross for de ressursene de har til rådighet og det 

har også blitt uttrykt en bekymring for den arbeidsbelastningen de ansatte utsettes for. Et svekket 

SFO-tilbud fører også til at flere foreldre velger ikke å benytte seg av tilbudet og ved en ytterligere 

prisvekst på 2,4% som foreslått i årsbudsjett 2019 er det fare for en forsterket effekt av dette. 

Sundvollen oppvekstsenter er i gang med å styrke opplæringstilbudet for barn med store og 

sammensatte behov. Det er her viktig at disse får en klassetilhørighet, samtidig som de får et eget 

opplegg når dette kreves. Skolen jobber kontinuerlig med å redusere spesialundervisningen og 

styrker tilpasset opplæring. På grunn av økt antall elever med sammensatte behov har en ikke klart å 

nå disse målene og det er også et økt behov for å bedre fasilitetene for denne gruppen barn da SOS 

er lite tilpasset disse.  

Sundvollen oppvekstsenter opplever utfordringer ift skolens utstyr og mangel på lærerbøker. 

Behovet for investeringer er langt større enn det finnes budsjett for, men på grunn av den planlagte 

fagfornyelsen som trer i kraft 2020 er det hensiktsmessig å avvente store investeringer nå, men 

samarbeidsutvalget finner det allikevel nødvendig å belyse behovet for fagbøker og utstyr til skolen.  

 

Med vennlig hilsen 

Marit Furuseth 

Leder av SU, Sundvollen oppvekstsenter.  

 

 

 

 


