
Høringsuttalelse fra Foreldrearbeidsutvalg FAU ved Sundvollen Oppvekstsenter til 
årsbudsjett 2021– økonomiplan 2021-2024 

Foreldreutvalget (FAU) ved Sundvollen Oppvekstsenter (SOS) har sett på forslaget til 
årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 og har innspill til forslaget. 

Det er oppsiktsvekkende at Hole kommune i år igjen foreslår innsparinger på punkter de 
ulike FAUene, KFU og SU uttrykte sin bekymring for i fjorårets høringsrunde. FAU ved 
Sundvollen oppvekstsenter mener rammene som er foreslått er bedrøvelig lesning som 
styrker siste års negative økonomiske utvikling for Holeskolen. Vi trekker frem spesielt: 

Bemanning / voksentetthet ved SFO og skole. 

I budsjettforslaget pekes det på at det er nødvendig med noe styrket bemanning på SFO for 
å «ivareta barna på en trygg måte og for å unngå eskalering av skolemiljøsaker». Vi ser at 
det er foreslått en reduksjon til SFO-bemanning i budsjettet, og tenker at det ikke er mulig å 
styrke et område ved å kutte i det. 

Vi er generelt veldig bekymret når det nå foreslås nedskjæringer på bemanning. Vi ser en 
allerede presset lærerstab. Kan dette være forsvarlig? Med mindre lærertetthet vil det gå 
direkte utover barna med hensyn til undervisningen. Det blir også vanskeligere å oppdage 
mobbing samt fange opp og hjelpe de elever som av forskjellige grunner ikke har det bra i 
hjemmet eller på skolen. 

I budsjettforslaget i kapitlet om Oppvekst står det tydelig at kommuen skal: 

- Jobbe for at Hole kommune skal bli en mobbefri kommune. 

- Vi skal prioritere alle barns læring i barnehager og skoler. 
-  Prioritere barns oppvekstsvilkår og muligheter for å mestre livet i morgendagens  
samfunn. 

Videre står det at: «Barn og unge er fremtiden og de årene de vokser opp har vi et 
ansvar for å bidra til utvikling, danning og opplæring gjennom lek, læring, trivsel og 
mestring» 

I kapitlet om Skole i budsjettforslaget trekkes det frem at «Holeskolen har gode resultater å 
vise til både når det gjelder elevundersøkelsene, nasjonale prøver og sluttvurdering på 
barneskolene og ungdomsskolen. Dette er et resultat av systematisk jobbing med 
læringsmiljøet over tid». Tall fra Ungdata-undersøkelsen for 2020 viser et litt annet bilde, i 
hvert fall fra ungdomsskoleundersøkelsen. På samtlige spørsmål knyttet til skole skårer Hole 
kommune her over landsgjennomsnittet på «negative» parametere og under 
landsgjennomsnittet på «positive» parametere. Tall fra 5.-7. trinn er oppløftende, men SOS 
FAU lurer på hvordan man kan opprettholde slike positive tall fremover gjennom redusert 
bemanning. 
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