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Høringsuttalelse til «Handlings- og økonomiplan 2010-2023. Årsbudsjett 2020“ 
 

FAU Røyse skole har følgende innspill og kommentarer til budsjettforslag og økonomiplan. 

 

Fagfornyelsen 
Samtlige politiske partier fremhevet før valget at skole og barn og unge var et prioritert satsningsområde.  

Fagfornyelsen gjelder fra høsten 2020 for 1.-9. trinn og fra 2021 for 10. trinn. Læringsmålene er relativt mye 

endret i flere fag og eksisterende lærebøker og læremidler er utdatert eller ikke relevant. Da er det helt 

uforståelig og uakseptabelt for FAU at det ikke er satt av en eneste krone i budsjettet til fagfornyelse.  

Digitale læremidler utgjør en viktig del av læreverktøyet. Budsjettpostene for dette er også lav. Det er 

opplagt at ikke alt læreverk og -verktøy til alle klassetrinn kan fornyes på en gang, men FAU forventer at det 

lages en forpliktende plan for suksessiv utskifting og fornying av læremidler slik at man i løpet av få år er 

ajour. Dette må synliggjøres i budsjetter og økonomiplaner for de nærmeste årene.  

 

«§ 9A - saker» 
FAU har stor tro på den systematiske og dokumenterte oppfølgingen av mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering som kreves etter Opplæringsloven § 9 A som ble innført i 2017. Vi ser at skolen følger opp 

dette så langt de klarer, men arbeidet er tidkrevende da skolens ledelse og kontaktlærer skal involveres i 

alle saker. Gjennom de siste årene er antall årsverk til administrasjon redusert og FAU er bekymret for at 

det ikke er ressurser til å følge opp dette arbeidet over tid. Tiden må stjeles fra andre viktige oppgaver og 

det blir for lite tid/ressurser til å forebygge og være i forkant.  Selv om det blir litt høyere lærertetthet som 

følge av den nye lærernormen så er administrasjonen på et absolutt minimum. En godt bemannet 

skoleledelse vil være med på å sikre en god oppfølging av mobbesaker/læringsmiljø, og samtidig hindre at 

konflikter og enkeltsaker i så stor grad stjeler ressurser fra den ordinære undervisningen. 

 

 

Utbygging av HUS 
Våre elever er de neste årenes elever på HUS.  FAU HUS har levert et grundig høringsinnspill, så vi gjentar 

ikke argumentene i dette.  Om kommunestyret skulle falle ned på midlertidig løsning så forventer FAU at 

det legges fram både en kort- og langtidsplan som kan gi trygghet for at tilfredsstillende lokaler er på plass i 

takt med økningen av elevantallet. I økonomiplanen for 2020-2023 er ikke nødvendige investeringer til 

gymsalbygg for å gjennomføre lovpålagt kroppsøving fra høsten 2024 engang nevnt. Bygging av 

permanente skolebygninger må (ev på sikt) være målet for HUS.  
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