Brev vedr økonomiplanen 2010-2013 og budsjett 2010 i Verdal kommune
FAU v/Verdalsøra Ungdomsskole er svært bekymret på elevene sine vegne når vi ser på forslaget til ny
økonomiplan, budsjett 2010 med foreslåtte innsparinger.
Vår bekymring er størst på vegne av elevene med spesielle behov som trenger full/tilnærmet full oppdekking. I
budsjettmodellen er det tatt høyde for 4 elever, mens vi i virkeligheten våren 2010 har 13 elever, og høsten 15 elever.
Dette vil få som konsekvens at skolen ikke makter å følge opp disse. Viser til nylige saker i media fra Stjørdal hvor
kommunen ikke maktet sine forpliktelser, og hvor fylkesmannen måtte inn i bildet.
Rektor har sendt et meget tydelig brev med ni punkter til administrasjon hvor innsparingene er beskrevet og hvor
konsekvensene blir synliggjort. Rektor beskriver innparinger innen følgende områder: Spesialundervisning,
materiell, lærebøker, pulter & stoler, datalisenser / IKT, fruktordningen, leirskole 8.trinnet, alternativ opplæring, drift
av ekstra 8.klasse høsten 2010, basisteam og MOT.
Ut ifra punktene ovenfor er FAU svært bekymret for at det ikke skal komme tilstrekkelig midler til skolen.
Elever som trenger spesielt tilrettelagt opplæring og Spes.ped har iflg. opplæringsloven Kap 5. krav på den hjelpen
de trenger og det er ikke noe kommunen kan vri seg unna, heller ikke økonomisk. Hvis elevene ikke får den hjelpen
de trenger kan de fort dette av ”lasset”, droppe ut av skolen og etter hvert ende som ”verstinger” og i galt miljø.
Foreldre til elever med Spes.ped behov har klagemuligheter ut ifra svaret de får i vedtaket / enkeltvedtaket fra
skolen. Dette er noe de fleste av foreldrene til denne gruppen benytter seg av om de ikke er fornøyd med tilbudet,
men det utløser ingen ekstra økonomiske midler til skolen etter at budsjettet er vedtatt. Ergo blir de ”andre” elevene
som ikke trenger den tilretteleggingen plassert i større grupper. Noe som kan føre til at også noen av dem ”faller av”
og vil trenge ekstra hjelp.
Ett annet tankekors er minoritetselevene, hvis de ikke får den støtten de trenger i form av morsmålslærere og
tilrettelegging blir de usikre og kan også ”droppe ut”, noe som også vil koste samfunnet mye mer.
Er ikke de nasjonale prøvene ett svar på at nå må ikke kommunen spare på dette området, men videreføre linjen med
tidlig innsats. Noe som også lønner seg økonomisk for kommunen. Barna er framtiden og er de vi må sette vår lit til.
Hvor er likeverdet i denne sammenhengen? Eller er ikke alle like mye verdt i Verdal Kommune?
IKT utstyr trengs da elevene på årets 8 og 10 trinn i alle fall skal gjennomføre eksamener på nettet. Det er lagt opp til
bruk av its learning, men da trengs det en pc og nett. Ikke alle heimene har i dag økonomi til å ha pc og nett. En god
del lekser og skolearbeid er de også avhengig av å ha nettet til slik at de kan finne rett informasjon.
Alle elevene som begynner på 8 trinn har forventninger til leirskolen som hvert år har blitt arrangert i regi av skolen.
Det har også vært en arena elever og lærere har kunnet bli bedre kjent, noe som har vært verdifullt for resten av
ungdomsskoletiden.
Lærebøker, pulter og stoler er noe elevene har krav på jfr. opplæringsloven Kap 9.
Pr i dag blir det også brukt gamle lærebøker som er i henhold til gamle læreplaner. Har kommunen søkt
departementet om å fravike fra denne regelen? Hva med neste år?
Det er ikke bare opplæringsloven som skolene må forholde seg til, men det er også noe som heter psykisk helse og
barnekonvensjonene.
Vet de som har elever som er neste års 8 trinn hvordan den økonomiske situasjonen er?
FAU oppfordrer dere alle til å si deres mening og STÅ PÅ! Ungene er framtiden.
Vi oppfordrer deg som er politiker til å satse på ungdommene, framtiden og kommuneøkonomien, og finne rom i
budsjettet 2010 for videreføring av dagens kvalitetsnivå på undervisningen.
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