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HØRINGSINNSPILL TIL ÅRETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2021 

Vi i KFU ser med bekymring på det som er presentert i årets budsjettforslag.  

Det har allerede vært mange år med drastiske kutt, og årets kutt vil også gå direkte på 

bemanningssituasjonen på alle skolene våre med dagens skolestruktur og elevtallsvekst for neste år. 

Ungdomsskolen øker blant annet elevtallet med 14 elever, med flere som trenger 

spesialundervisning. Og det er mange trinn med høye elevtall på barneskolene nå, som kommer 

etter. Ressursene for å ta imot disse påvirker ikke bare HUS, men alle skolene, da mer ressurser brukt 

en plass vil redusere ressursene et annet sted. På barneskolene vil mindre ressurser medføre 

redusert bemanning både i skolen og på SFO, der det er viktig at barna blir sett for å unngå mobbing 

og for å fange opp tidlig om noe ikke er bra hjemme. 

KFU stiller seg bak de forskjellige barneskolenes innspill, for å unngå brudd på Opplæringsloven §5-1 

når det gjelder spesialundervisning, og kravet til forholdstallet mellom antall elever per lærer 

definert i forskrift til opplæringsloven §14A-1.  

Skolene skal ha riktig antall bemanning for å møte de elevene som går der, og vi vet allerede i dag 

hvordan trinnene blir neste høst ut fra dagens situasjon på skolene og i barnehagene.  

Det er ikke bare barna som har vedtak som skal tas vare på, men også alle de andre elevene. Det å 

forebygge er alltid billigere enn å sette inn hastetiltak når skaden først har skjedd. 

Tidligere skoleundersøkelser viser at Holeskolen har høyere andel mobbing enn tilsvarende 

kommuner, og også en høyere andel elever som trenger spesialundervisning. Hvorfor er det sånn?  

Dette virker det ikke som om noen har gode svar på. Og hvor er vår eventyrlige kommune i dette? 

Dere sier jo selv at barn og unge er fremtiden, at de årene de vokser opp så har dere et ansvar for å 

bidra til utvikling, danning og opplæring gjennom lek, læring, trivsel og mestring. Det må jo da settes 

av nok midler til å ha de riktige menneskene tilstede i denne prosessen. 

KFU støtter også levekårsutvalgets forslag om å dekke behovet til læremidler knyttet til fagfornyelsen 

via disposisjonskontoen, så dette er noe som kommer i tillegg og ikke på bekostning av budsjettet for 

bemanning. 

Vennlig hilsen, på vegne av 

KFU Holeskolen 

Linn Torstensen (HUS)     Isabella Tangen (Røyse) 

Cecilie Haugli (HUS)     Ann Kristin Hådem (Røyse) 

Andrea Søfting (VIK)     Siv Merete Kielland (SOS) 

Jeanette Stålkrantz (VIK)    Live Dokka (SOS) 


